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0, MOTIN!
Tavo vardų kai turiu — prieš 

akis sumirga raštų raštai: išsitie
sia, lyg vaivorykštės, baltos lino 
drobės, ievomis pakvimpa pražy
dę tėviškės sodybos gegužyje... 
Ir, rodos, taip gera ir miela grįž
ti gimtojon gryčion, kur kvepia 
šviežia duona ir medumi... Ten 
Tu, mama, lauki nekantriai, suk
dama siūlų prie ratelio. Ir vaka
ras iš lėto atšliaužia per laukus 
ir pievas, migdydamas pavasario 
giesmininkus, lengvu rūku apklo
damas kvepiančių žemę.

Gegužis Lietuvoje — gražiau
sias metų laikas, kada laukai ir 
sodai vainikuojasi pavasario šven
tei. Obelys, lyg močiutės žilagal
vės tyliai nulenkusios galvas vaka
ro maldai, rymo; jazminai ir aly
vos svaigina savo kvapu, lakštin
galos — saldžia daina. Ir toje pa
vasario puotoje Tu, Motin, lyg 
jaunamartė, esi apvainikuojama! 
Tau nuskinami pirmieji žemės 
žiedai, Tau nupinami iš jų mar
gieji vainikai, Tau atiduodami gra
žiausi žodžiai. Bet ar tai įstengia 
atlyginti už Tavo meilę, kančias, 
nemigo naktis ir rūpestį! — Ne, 
niekada! Nors ir pačias žvaigždes 
nuo dangaus nuraškytume... Tau 
per prastas ir laurų vainikas; juo 
vainikuojami tik didvyriai. O Tu 
— Tu esi didvyrių žemės Motina! 
Tu šventųjų tautos kankinių Mo
tina! Tu knygnešių Motina! Tu 
pavergtųjų Motina.

Tu Sibiro tremtinė, Tu bedalė, 
be pastogės, atskirta nuo savo 
vaikų klajūnė Motina. Ir Tu — 
Šventoji Lietuvos kankinė Moti
na!

Tavo vardas, lietuve Motina, ei
na per mūsų tautos istorijų rau
donu siūlu. Lietuva — didvyrių 
žemė! Kas išaugino, jei ne Tu, 
Motin, mūsų tautos didžiavyrius ? 
Kas pagimdė Vytautų, prieš kurį 
drebėjo Europa? — Lietuvė moti
na — Birutė. Ta pati lietuvė Mo
tina nenulenkė savo žilos galvos 
prieš prispaudėjų maskolių, ne
garbino svetimų dievų, bet pasi
slėpusi nuo žandarų ir vaikus apie 
save susiklupdžiusi, skaitė Aukso 
Altorių; sukdama ratelį mokė 
gimtųjį žodį savo mažylius. Jos 
sūnūs nešė iš Prūsų knygas, savo 
gyvastį aukavo; o ji, namie likusi 
triūsėsi, baimingai žvalgydamasi 
pro langų ir varstydama rožan
čiaus karolėlius... Ji laimėjo ko
vų! Ji pagimdė Lietuvai Kudirkų, 
Basanavičių, Valančių, Maironį. 
Lietuva kėlėsi, Lietuva suklestė
jo. Motina nuolat stovėjo jos lais
vės sargyboje.

Pagaliau užėjo baisus raudona
sis maras. Tapo perblokšti Jos sū
nūs ir dukterys. Vieni krito nuo 
priešo kulkos, kitus pančiais su
rakinę išvežė, treti pabėgo kur 
akys mato — kur kojos neša. Bet 
lietuvė Motina ir šitame siaubo 
nepalūžo. Sibiro tundrose šnibž
da Sveika Marija už vaikus sa
vuosius, arba, likusi viena, lyg 
paukštė išdraskytame lizde, ken
čia ir šaukiasi dangaus pagalbos. 
Ne viena iš jų ir nuo budelio ran
kos krito, norėdama savo kūnu 
pastoti kulkai kelių į sūnaus par
tizano širdį...

Ir šiandien švenčiame vėl Mo
tinos Dienų. Prisimename tų mei
le ir pasiaukojimu plakančių šir
dį, kuri gal ten vergijoje juodos 
duonos plutų tik graužia ir aša
romis kasnakt laisto savo guolį 
dėl išblaškytų savo vaikų, ar Si
biro sniegų braido sulinkusi po 
šalčio ir nelaisvės našta; bet jos 
širdis plaka iki pat paskutinio ato
dūsio tik; tau, sūnau ar dukra! (O 
mes čia sotūs ir saugūs gal bai-

TREMTYJE

MOTINA

MOTINA
Vis kas rytą kelias pirmutinė, 
Nors jau veikti nieko nebėra, 
Vis sutemus rūpi vakarienė, 
Vis ji rūpestinga ir gera.

Kur, motule, ant grumtynių kelio 
Tu su meilės sklidina taure? — 
Kai nėra nė patvorio suolelio 
Pailsėt žvaigždėjant vakare.

PET budriai seka
“E.I." praneša, kad balandžio 

8 d. Pavergtųjų Europos Tautų 
Komitetas New Yorke turėjo du 
pilnaties posėdžius, kuriuose buvo 
aptarta eilė aktualių klausimų. 
Tarp kitko buvo paryškinti du 
klausimai: Europos problemų 
sprendimo eventualus atoveiksmis 
Azijoje ir Rytų-Vakarų kultūri
nių mainų praktiško vykdymo ga
limybės. Bet buvo svarbūs ir kiti 
klausimai.

PETo KONTAKTAI AZIJOJE

PET Seimo pirmininkas S. Kor- 
bonski informavo Seimo pilnatį 
apie seimo delegacijos kelionę Ja
ponijoje, Korėjoje, Formozoje, Fi
lipinuose, Australijoje, Singapūre, 
Vietname, Indijoje, Pakistane, 
Turkijoje, Graikijoje, Italijoje 
(nuo sausio 26 iki kovo 26 d.). 
Delegacijos patyrimai įvairiais at
žvilgiais verti dėmesio. Komunis
tinis pogrindis visuose lankytuose 
kraštuose — vienur stipriau, ki
tur silpniau — yra jaučiamas ir 
vienur stipriau, kitur silpniau ad
ministracijos priemonėmis yra pri
laikomas. Komunistinės Kinijos 
kolosas veikia Azijų ne tik savo 
karinės jėgos bauginančia persva
ra, bet ir savo rinkų platumu Ja
ponijos ir kitų kraštų gaminiams 
realizuoti. Ne tik oficialiųjų sluo
ksnių atstovai, bet ir plačiosios 
visuomenės eiliniai žmonės vienin- 

giame pamiršti jos varganas die
nas?).

Laimingi tie, kurie gali šian
dien savo Motinų pasveikinti, jų 
apkabinti ir išbučiuoti, turėdami 
šalia savęs gyvų. Juk tai neįkai- 
kainuojamas turtas, juk tai žemės 
laimė didžiausia — Motina, Tu 
esi!

Elzė Rat.iskienė

KAZYS BRADONAS 

gai įsitikinę, kad Europos politi
nių problemų vienoks ar kitoks 
sprendimas automatiškai atsispin
dėtų ir Azijos problemoms. Kiek
vienas sovietų laimėjimas Euro
pos regione automatiškai stiprin
tų sovietų pozicijas Azijos regio
ne. Antra vertus, Rytų-Vakarų 
surastas būdas Vokietijai apjung
ti esu lygiai galėtų tikti ir Korė
jai, ir Vietnamu! sujungti. Azijos 
komunizmo žlugimų spėjama kil
siant iš vidaus, nes Kinijoje “ra
joniniai” sukilimai prieš komunis
tinį režimų yra nuolatinis reiški
nys. Iš antikomunistinių tarptauti
nių organizacijų Azijoje gajai 
reiškiasi Antibolševikinis Tautų 
Blokas, dominuojamas ukrainiečių. 
Delegacijai nevienoje vietoje bu
vo pareikštas noras PET Seime 
matyti ir Ukrainų ir Gudijų.

KULTŪRINIŲ MAINŲ SU 
RYTAIS KLAUSIMU PRAVARTU

BŪTI ATSARGIEMS
Kitame posėdyje pilnaties dė

mesys daugiausia buvo sutelktas 
Rytų-Vakarų kultūrinių mainų 
klausimui. Prof. Popa (Rumunija) 
pateikė Seimui dokumentuotų ap
žvalgų apie JV — Sov. S-gos mai
nų rezultatus 1958 m. Iš jų ma
tyt, kad kaikuriose srityse Sov. 

’Sąjunga nesilaikė net ir sutartimi 
numatyto reci-prociteto. Referen
to nuomone, PET Seimas Rytų- 
Vakarų kultūriniam mainam tega
li turėti vienų mastų: ar tie mai
nai padeda pavergtųjų bylai, ar 
jai kenkia. Vykdomi be plano ir 
be supratimo, ko sovietai tais 
mainais siekia — jie gali būti la
bai žalingi ne tik pavergtiesiems 
kraštams, bet ir laisvajam pasau
liui. Vykdomi apdairiai, jie gali 
būti naudingi. Raportas teigia, kad 
reciprociteto principo laikantis 
kultūriniai mainai pirmiausia tu-

AZIJOJ PLEČIASI 
KOMUNIZMAS

INDIJA PAVOJUJE
RAUDONOSIOS KINIEČIŲ KOLONOS PASIEKĖ INDIJOS 

PASIENIUS. INDIJOS KARIUOMENĖ STIPRINAMA. ABU 
KRAŠTAI KALTINA VIENI KITĄ. KOMUNISTAI VEIKIA 
GINKLAIS, GROBIMAIS IR GĄSDINIMAIS. SUSITARIMO VIL
TYS BLANKSTA. NASERIS ATVIRAI PRIES KREMLIŲ.

Raudonasis Kinijos generolas' 
Fu Chung dabar vykstančiame 
komunistų partijos kongrese Pe
kine perspėjo vakariečjus: “Mes 
perspėjame Vakarų imperialistus 
ir ekspansionistus, kad Tibetas 
yra neatskiriama Kinijos dalis.”

šauksmo ir riksmo prieš Vaka
rus pilni Raud. Kinijos laikraš
čiai. Ta pati aliarmo propoganda 
varoma ir per radijų. Bendri kal
tinimai: Anglija ir Amerika su- 
kursčiusi Indijų, o pastaroji kurs
tanti ir palaikanti sukilėlius Tibe
te.

Laikraštis vardu “Pekino Liau
dies Dienraštis” visai aiškiai rašo, 
kad “D. Britanija ir Amerika stu
mia Indijų į konfliktų su Kinija”. 
Laikraščio nuomone, “padėtis yra 
vis rimtesnė ir rimtesnė”.

, Praneša iš Indijos, kad Raud. 
Kinijos armijos 2.000 mylių ruo
žu atsirėmė Indijos teritorijos. 
Kaikuriose vietovėse buvę net sie
nos peržengimų, tačiau greitai 
raudonieji atsitraukę.

Indijoje Kinijos grųsinimai ke
lia rimto susirūpinimo ir nerimo. 
Prisibijoma, kad Kinijos komunis
tai nesurizikuotų pasinaudoti aki
mirka, kada Europos įtampa dėl 
Berlyno yra nukreipusi visų Va
karų galybių dėmesį. Nenorima ti
kėti, kad jau šiuo metu gręsia 
pavojus pačiai Indijos nepriklau
somybei, tačiau galimas esųs daik
tas, kad komunistai bandys at
plėšti jėga ginčijamas teritorijas. 
Tibeto pasieniuose yra tokių bas- 
tūniškų tautelių, kurios nenori 
pripažinti Indijos vyriausybės ir 
yra visai rimto pagrindo tikėti, 
kad jos gali būti infiltruojamos 
kiniečiais, sukeliant neramumus, o 
gal ir platesnio masto sukilimus.

Tokio pavojaus akivaizdoje In
dija pradėjo koncentruoti savo 
kariuomenę Kinijos pasieniuose. 
Net ir pats Nehru, Indijos minis- 
teris pirm., kuris savo neutralume 
politikos svaigulyje iki šiol visur 
palaikydavo Kinijos raudonuosius, 
šį kartų parlamento žemuosiuose 
rūmuose apkaltino savo kaimynų 
— milžinų. Jo nuomone, Kinija 
kaltina Indijų nepagrįstai. Ma
žiausias incidentas Kinijos Indi
jos pasienyje “gali sudrumsti tai
kų Azijoje ir pasauly”.

Oficialiomis žiniomis iš Indijos, 
jau tūkstančiai Tibeto laisvės ko
votojų peržengė Indijos sienų. 
Jiems suteikta azylio teisė.

Tibeto kalnuose, nežiūrint rau
donųjų pagyrų, kad jie baigiu 
naikinti sukilėlius, kovos vyksta 
visu įkarščiu. Ypač kietai kaujasi 

rėtų bazuotis radijo transliacijo
ms, knygų ir apskritai spaudos 
pasikeitimų, filmais, parodomis, 
mokslininkų bei studentų ryšiais, 
bet kuomažiausiai turistų ekskur
sijomis.

KITI KLAUSIMAI
Seimas taip pat išklausė pirmi

ninko pranešimų apie praėjusių 
keturių mėnesių PET Seimo veik
lų, rezoliucijų dėl Jungtinių Tau
tų numatytų Tremtinio Metų, sei
mo ekonominės komisijos praneši- 

Kampos provincijos gyventojai. Jie 
atsiuntė pasiuntinius pas Dalai 
Lamų, kad jis drauge su pabėgu
sia Tibeto vyriausybe suformuluo
tų kovos kursų ir jai vadovautų, 
priešingu atvėju — jie kovosiu sa
vo iniciatyva ir patirtim. Indijos 
kariniai sluogsniai sako, kad jų 
žiniomis sukilėliai turi pakanka
mai ginklų ir amunicijos kautis 
su įsibrovėliais keletu metų. Jie 
greičiausia pradėsiu naudoti Alžy
ro stiliaus partizaninio karo me
todus.

Vakarų didž. valstybių užs. rei
kalų ministerial (Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos ir V. Vokieti
jos) susirinko Paryžiun prelimi
nariniam pasitarimui, kad sude
rintų savo nuomones š.m. gegu
žio 11 d. įvyksiančiai bendrai Ry
tų-Vakarų ministerių konferenci
jai. Vakariečių tarpe esu skirtin
gų nuomonių ne dėl principų, bet 
tik dėl metodų.

šiuo metu taip pat vyksta ir 
vad. Varšuvos konferencija, kur 
tariasi sovietų ir jų satelitų užs. 
reikalų ministerial, šia proga so
vietų užsienių reikalų min. Gro
myko perspėjo Vakarus, kad jie 
“nedarytų vienašalių žingsnių” 
Ženevos konferencijai dar nepra
sidėjus.

Amerikos žymusis žurnalistas 
Lipmanas “Newyork Times” skil
tyse pareiškia, kad iš laukiamos 
Ženevos konferencijos nieko neiš
eisiu, jei sovietai ir toliau galvosiu 
ne apie tautų sugyvenimų, o tik 
apie pasaulio revoliucijų.

Atrodo, kad Afrikos ir Azijos 
neutralieji, kurie anksčiau taip 
kietai kabinosi už sovietų propo- 
gandos skverno, pamažėle vis dėl
to pradeda atsibusti. Be jau mi
nėto Indijos min. pirm. Nehru, 
kuris aiškiai kalba apie simpati
jas Tibetui ir kaltina Kinijų ag
resijos veiksmais, vėl prabilo ir 
Eigipto prez. pulk. Naseris. Jis 
viešai pakaltino sovietus, kad pas
tarieji savo veiksmais ir kursty
mais norį užviešpatauti Vid. Ry
tus. Tačiau šie jų siekimai sudu- 
šių į nenugalimų arabiškojo na
cionalizmo sienų.

Pagaliau paaiškėjo, kad Angli
jos lėktuvas, skridęs į Australi
ją su slaptomis atominių raketų 
dalimis, nebuvo sovietų pašautas, 
bet yra nukritęs Turkijos kalnuo
se. Daromos pastangos surankioti 
katastrofos ištiktus likučius, žu
vę 14 įgulos narių.

Jv.

mų ir jos eksperto J. Mazelakio 
paaiškinimą dėl sovietų ekonomi
nio pavergtųjų valstybių išnaudo
jimo ir Lietuvos delegacijos pir
mininko V. Sidzikausko referuo
tų nutarimų dėl PET Seimo Ben
drųjų Reikalų Komiteto memoran
dumo Britanijai, Prancūzijai, JV 
ryšium su Berlyno krize. Seimas 
taip pat pavedė B.R. Komitetui 
paruošti ir įteikti Europos Tary
bos Patariamajam Seimui dekla
racijų Europos problemų sprendi
mo ir Vakarų taikos programos 
klausimais.

PREMIJOS MŪSŲ 
JAUNIESIEMS ‘

ALB-nės Krašto Valdyba itin 
įvertina žygius, kurie vienu ar ki
tu būdu skatina lietuviškojo jau
nimo tautinį auklėjimų. Savaitga
linės lietuvių mokyklos, jei jos 
pilnai apimtų mūsų mokyklinį jau
nimą, būtų esminė aplinkybė, kuri 
mažiesiems lietuviukams įkvėptų 
savosios kalbos meilę bei prierai
šumų savo tėvams ir globėjams.

Dėja, nūdienio gyvenimo realy
bė yra tokia, kad dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių mūsų savaitga
lio mokyklų tinklas yra tikrai re
tas ir reikalingas aktingų pastan
gų, jog būtų praplėstas ir pradėtų 
normaliai funkcijonuoti.

Šios akcijos pagyvinimui, be ki
ta ko, ir yra Krašto Kultūros Ta
ryba, kurioje kaip jau buvo anks
čiau rašyta “M.P.”, dirba žinomi 
mūsų visuomenininkai ir kultūri
ninkai. Tačiau tie keli žmonės, su
prantama, neturi net fizinės gali
mybės praktiškai važinėti ar lan
kytis, kad periferinius mūsų kul
tūrininkus ar ypač mokyklinio 
amžiaus vaikų tėvus galėtų įtai
goti steigti tokias savaitgalio mo
kyklėles.

Visa mokyklų steigimo ir jų dar
bo iniciatyva turėtų kilti iš tėvų 
ir vietos apylinkių vadovybių. 
Amerikoj, Kanadoj ir kituose kraš
tuose lietuviukų tėvai laiko savo 
pareiga ir net garbe mokyti vaikus 
gimtosios kalbos, steigiant ir iš
laikant savaitgalių mokyklas. Ten 
daugelyje vietų tėvai surenka lė
šų, kad apmokėtų mokytojams už 
keliones ir darbų. Tą patį daro ir 
čia, Australijoj, latvių, estų, len
kų, ukrainiečių ir kitos bendruo
menės. Taigi atrodo, kad ir mūsų 
tėvams pagaliau būtų jau pats lai
kas imtis tėviškosios pareigos siųs
ti savo vaikus į jau veikiančias 
mokyklas, o kur jų dar nėra, ten 
prašyti bendruomenės apylinkių 
vadovybių, kad padėtų jas įsteig
ti. Kitu atveju, kai vaikai pamirš 
savo gimtąją kalbą ir liks svetimi 
savo tėvams, kalti bus ne kurie 
kiti, o tik patys tėvai.

ALB-nės Krašto Valdyba, su
prasdama gyvą reikalą paskatinti 
mūsų jaunuosius mokinukus kruo
pščiau dirbti lieutviškose mokyk
lose, šiais metais paskyrė iš savo 
kuklių lėšų £ 17.0.0 kelioms pre
mijoms Už geriausius mokinių ra
šinius lietuvių mokyklose. Ta pa
čia proga Krašto Valdyba dar pa
skyrė £ 40.0.0 mūsų jaunimo pre
mijoms už geriausius straipsnius 
bendruomenės laikraštyje “Mūsų 
Pastogėje".

Krašto Kultūros Taryba suda
rys specialių komisijų, kuri ap 
spręs geriausius mokinių ir laik- 
raštin rašančiųjų jaunuolių kūri
nius. Premijos bus išmokėtos prieš 
Kalėdų atostogas.

Šis šiltas Krašto Valdybos rūpi
nimasis mūsuoju jaunimu tebūnie 
skatinančiu pavyzdžiu ir kitiems 
mūsų kultūrininkams, o ypač jau
nuolių tėvams. Galima tikėtis, kad 
šiais metais su dideliu įkarščiu ir 
nauja energija bus griebiamasi 
vieningų auklėjamųjų priemonių, 
kad nė vienas Australijos lietuvių 
vaikas neliktų be lituanistinio 
švietimo.

LIETUVĖ MOTINA
prie ratelio mokė savo vaikus lie
tuviško žodžio ir rašto.

Tremties lietuvė pasakoja sava
jam vaikui apie nuostabiųjų Ne
muno šalį, jos didžius žygius bei 
kruvinųjų kovų dėl tėvų kalbos 
palikimo.
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AR ISGIRSIME JO BALSĄ?
Manau, visi gerai žinome pasa

ką apie tėvą, kuris, sukvietęs sa
vo sūnus, davė jiems šluotą per
laužti. Nė vienas iš sūnų, kad ir 
kaip bandė, neįstengė šluotos per
laužti. Tada tėvas, ištraukdamas 
po rykštelę, be vargo visą šluotą 
sulaužė. O pasakos išvada buvo: 
jei sūnūs vienybės laikysis, ne 
kels tarpusavio vaidų — niekas 
jų nenugalės.

Nežinau šios pasakos autoriaus, 
nežinau ir jos senumo, tačiau ži
nau, kad ji visada nauja ir visada 
tokia liks. Jos prasmė sako, kad 
vienybė yra esminga ir jos siekti 
yra visų ir visada aukščiausia pa
reiga.

Savo tautos istorijoje turime 
daug pavyzdžių, kur vieningos va
lios vedami mūsų bočiai pasiekė 
gražių laimėjimų. Turime ir tokių 
pavyzdžių, kai netekę vienybės, 
jie buvo kitų nugalėti ir net pa
vergti.

Prisiminę netolimus laikus, iš 
kurių dar turime gyvų liūdininkų, 
matome, kad mūsų savanoriai ne 
modernių ginklų pagelba, bet vie
ningo visos tautos troškimo ir sa
vojo pasiaukojimo vedami iškovo
jo tėvynei laisvę.

Jieškodami daugiau vienybės 
pavyzdžių, jų galėtume priskaity- 
ti šimtų šimtus iš įvairių bendruo-

Š.m. kovo 11 ir 12 dienos JAV 
istorijoje pasiliks labai svarbios, 
nes jose JAV Senato ir Atstovų 
Rūmai nutarė paskelbti Havajų 
salas penkiasdešimtąja Amerikos 
valstija.

JAV vyriausybė ir Kongresas 
buvo labai atsargūs darydami šį 
istoriškąjį žygį. Nereikia užmiršti, 
kad ir Aliaskos, ir Havajų įjungi
mas į Jungtines Amerikos Vals
tybes jau nuo seno buvo svarsto
mas. {jungimo iniciatyva kilo ne 
Amerikoje, bet pačių Aliaskos ir 
Havajų gyventojų tarpe. Daugelį 
metų jie organizuotai siekė šio 
tikslo. Kiekvienais metais jie api
pildavo JAV Kongreso narius pra
šymais, kad šie remtų jų pastan
gas, kad atitinkamu nutarimu su- 
tiktų priimti jų kraštus j Jungti
nių Amerikos Valstybių junginį, 
kad drauge su visais šio krašto 
žmonėmis galėtų naudotis demo
kratine santvarka, laisvėmis ir vi
somis pilietinėmis teisėmis bei pri
vilegijomis. Ir Aliaskos, ir Hava
jų gyventojų daugumos atstovai 
darė spaudimą j vyriausybę, kad 
ji padėtų jiems greičiau įgyven
dinti šiuos užsimojimus.

AMERIKIEČIU ANGLIŠKOJI 
KALBA

“AMERIKOS BALSO” 1 
LIETUVIŠKAI

Daugumas amerikiečių vartoja 
anglų kalbą, kuri yra kiek kitokia 
nei Anglijoje ar Australijoje var
tojamoji. Dažnai net kalbama 
apie skirtingą amerikiečių kalbą. 
Amerikiečių angliškos kalbos tėvu 
ir pagrindėju laikomas Noah 
Webster. “Amerikos Balsas” vie
noje savo programų davė įdomią 
apybraižą apie Nojų Websterį.

1783 metais, kai Jungtines Val
stybės laimėjo britų pripažinimą 
buvusių savo kolonijų nepriklau
somybei, jaunas mokytojas, vardu 
Nojus Websteris, beveik savaran
kiškai sukūrė amerikietišką tau
tinę kalbą. Websteris tais metais 
išleido knygą, kurios kasmet vi
dutiniškai buvo pardavinėjama po 
milijoną egzempliorių kuone per 
šimtą metų. Toji knyga tai “Web- 
sterio elementorius”, kaip ji po
puliariai vadinama. Oficialiai tas 
elementorius buvo vadinamas 
"Gramatiniai anglų kalbos dės
niai”.

Elementoriaus prakalboje Web
steris rašė: “Autorius trokšta kel
ti garbę ir gerovę sukonfederuotų 
Amerikos respublikų... šis kraštas 
ateityje turi pasižymėti tiek pat 
literatūriniais laimėjimais, kaip jis 
dabar jau pasižymi savo pilietinių 
bei bažnytinių konstitucijų libe
ralumu.”

Tačiau Websteriui nebuvo sve
timas ir ano meto politinis gy
venimas. Jeigu jis nebūtų atlikęs 
kitų labai žymių darbų, jis vis dėl
to būtų atmenamas kaip vienas 

meninių susibūrimų bei šeimos 
gyvenimo, apie ką visi gerai žino.

Žiaurios Tėvynei nelaimės me
tu atsidūrėme'čia, tolimame nuo 
savosios žemės krašte, jei ne bu 
viešu, tai bent savo širdies pasi
žadėjimu, kiek jėgos leis, prisidė
ti prie Tėvynės laisvės kovų, kad 
bent jos meilę jaunajai kartai 
įdiegtume.

Išgyvenome čia jau 10 metų, 
todėl jau galime pažvelgti atgal ir 
pažiūrėti, kiek mes buvome vie
ningi tuos pažadus tesėti.

Perdaug nesigilinant į netolimą 
dešimtmečio praeitį, drąsiai gali
me tvirtinti, kad be tų poros pir
mųjų metų, kada lietuvis lietu
vio stropiai ieškojo kartais dar
bovietėse tarp daugelio svetimų
jų, kartais gi bažnyčių šventoriuo
se tarp minios maldininkų, šiuo 
metu to vieningo darbo kaip ir 
nesimato.

Užtenka čia tik prisiminti ben
druomenės valdybų rinkimus, mo
kyklų reikalus, bendrų lietuviškų 
namų įsigijimo klausimus, pavie
nių kultūrininkų šmeižimus, “ža
liuosius lapelius”, kad suprastume 
kokiais klystkeliais mūsų buvo nu
eita. Tai pavyzdžiai, kur vyravo 
ne gera valia, bet neapykanta ki
taip manančiam tautiečiui; ne so
lidarumas bendrų tikslų siekiant, I

NAUJA VALSTIJA AMERIKOJ
Havajai yra vadinami didžiuo

ju langu, per kurį Rytų žmonės 
gali žvelgti į Amerikos gyvenimą, 
o amerikiečiai dairytis toliau į To
limųjų Rytų kraštus.

Havajų salos turi apie 600.000 
gyventojų. Jie verčiasi cukraus 
pramone, ananasų auginimu ir tu
rizmu. Metinis pragyvenimo vi
durkis kiekvienam gyventojui yra 
1,821 dol. šis vidurkis yra augš- 
tesnis negu daugelyje žemyno vai - 
stybių. Įvairiais valstybiniais mo
kesčiais 1958 m. Havajai yra su
mokėję Vašingtonui stambią pi
nigų sumą — 166 milionus dolerių. 
Švietimo reikalai Havajuose gana 
augštai pastatyti. 208 įvairių rū
šių mokyklose mokosi 136,000 mo
kinių. Havajų universitetą lanko 
7,000 studentų. Krašte veikia 59 
bankai. Juose pusė biliono dole
rių. Naujai statybai kasmet iš
leidžiama du šimtai milionų do
lerių.

šias salas atrado kapitonas Ja
mes Cook 1778 m. Vietos gyven- 

PASKAITA, TRANSLIUOTA
PER RADIJĄ
iš Jungtinių Valstybių kūrėjų. Jis 
energingai rėmė sušaukimą Kons
titucinio suvažiavimo 1787 metais, 
ir dar prieš tai išleido “Amerikos 
politikos apybraižas”, kuriose bu
vo siūloma sukurti tokią politinę 
santvarką, kuri panaši į Konstitu
cinio Susirinkimo suformuluotąją.

Nojus Websteris gimė ir augo 
West Hartforde, Connecticut val
stybėje. Studijavo Yale univer
sitete, į kurį jo tėvas palydėjo 
patardamas “dirbti savo kartos ge
rovei ir daryti gera pasauliui”.

Vėliau, mokytojaudamas provin
cijos mokykloje, Websteris pajuto 
reikalingumą tokios knygos, kuri 
turėtų tarnauti daugeliui kartų. 
Jaunuomenės švietimas, rašė Web
steris, yra pirmo svarbumo reika
las visoms valdžioms. įspūdžiai, 
gauti ankstyvoje jaunystėje, pap
rastai ugdo individų charakterį, 
kurių visuma sudaro bendrą tau
tos charakterį.

Iš pradžių Websteriui nelengva 
buvo rasti savo vadovėliui leidėją, 
bęt kai jį išleido, tas vadovėlis, 
kaip pažymi istorikas Commager, 
užkariavo visą tuometinę Ameriką. 
Ištisos amerikiečių kartos iš jo 
mokėsi tų pačių žodžių, tos pačios 
rašybos, tos pačios tarties, skaitė 
tuos pačius apsakymus.

Profesorius Commager pažymi, 
kad Nojus Websteris padėjo ame
rikiečių generacijoms nusikratyti 
menkavertiškumo jausmo savo kal
bos atžvilgiu ir įskiepijo joms sa
vo kalbos vertingumo pajautimą.

bet noras dominuoti ir kitą su
niekinti.

Šita padėtis mūsų tarpe kerojo 
jau ilgą laiką ir šitokioj būsenoj 
rado mus J.E. vyskupas Brizgys, 
tikrai šviesus ir kilnus lietuvis bei- 
augštas bažnyčios ganytojas.

Jis važinėjo nuo vieno Australi
jos krašto ligi kito, stebėdamas 
mūsų gyvenimą, asmeniškai kalbė
damasis su daugeliu žmonių, iš- 
girsdamas ne tik mūsų džiaugs
mus, kuriais džiaugėsi kartu su 
mumis, bet ir skundus, juos gi
liai suprasdamas ir atjausdamas.

Jei mes buvome apsipratę su 
tomis “peštynėmis”, tai mūsų 
vyskupas tą nesantaiką skaudžiai 
išgyveno. Todėl ir nenuostabu, 
kad savo kalbose, kur tik buvo ir 
keliavo, jautriais žodžiais kvietė 
suprasti mūsų pareigą Tėvynei ir, 
nežiūrint religinių bei politinių 
įsitikinimų, burtis Lietuvių Ben- 
druomenėn, kad vieningai dirbtu
me lietuvišką darbą.

Tačiau ir dabar kyla klausimas, 
ar išgirsime Jo balsą, ar atsikraty- 
sim dažnai asmeniškų ambicijų, 
ar jungsimės į bendrus lietuviš
kus namus, kuriuose visi tilptu
me, kuriais galėtume džiaugtis ir 
net didžiuotis, ar paduosime vie
nas kitam broliškai rankas?

Kęstutis Daumantas

tojai jį nužudė. Iki 1893 metų 
salas valdė karaliai. Kilusi revo
liucija sugriovė monarchiją ir įs
teigė respubliką. JAV globon jos 
pateko 1898 m. Havajai turi 8 
pagrindines salas, bet yra keli šim
tai mažesnių. Gyventojų tarpe 
yra 220.000 japonų, 99.000 vieti
nių (havajiečių) ir 74.000 kauka
ziečių. Ten yra ir kitų rasių žmo
nių. Pažymėtina, kad pirmieji mi
sionieriai iš Amerikos šias salas 
pasiekė 1820 m. Pirmasis kinietis 
atvyko 1852 m., o pirmasis japonas 
— 1855 m. Tarp 1905 ir 1914 
metų Havajuose apssigyveno tūks
tančiai europiečių.

Paskutinio karo metu Havajai 
suvaidino didelį vaidmenį. Tas 
vaidmuo nemažesnis buvo ir Ko
rėjos karo metu, čia buvo ir ka
rių paruošimo didelis centras, ir 
karinių reikmenų sandėliai. Tu
rint galvoje laisvųjų tautų To
limuose Rytuose gynybą, Havajai 
ir šiandien, ir ateityje vaidins ne
paprastai dideli vaidmenį.

Jis nusipelnė daugiau nei kuris 
kitas pavienis asmuo, suvienodi
nant amerikiečių kalbą, šalinant 
tarties skirtumus.

Jokia kita pasaulietinio turinio 
knyga, rašo Commager, nebuvo 
taip plačiai paplitus, taip giliai 
įsiskverbus ir taip ilgai vartojama, 
kad net pilietinio karo išvakarėse 
pietietis Jeffersonas Davis rašė: 
Nepaisant žmonių įvairumo, mes 
esame viena tauta, ir iš visų kny
gų, kurios mus sujungė bendros 
kalbos ryšiais, pirmoje vietoje aš 
statau Nojaus Websterio vadovėlį.

Kitas labai svarbus Websterio 
darbas tai jo žodynas, ties kuyiuo 
jis dirbo keliasdešimt metų. Web
steris ir šiandien laikomas žy
miausiu Amerikos žodyninku. Pir
masis to žodyno leidimas “Ameri
kinis anglų kalbos žodynas” pasi
rodė 1828 metais dviem tomais. 
1840 metais pasirodė antras jo lei
dimas. Tai aprašomasis žodynas, 
kuris pasižymi tiksliu reikšmės 
apibrėžimu, gera žodžių reikšmės 
klasifikacija ir žodžių kilmės nu
rodymu. Websteris padėjo gerą 
pagrindą moderniai leksikografi
jai.

1843 metais, kada mirė pats 
Websteris, žodyno leidimo teisė 
buvo parduota Merrian firmai, ku
ri ir dabar tebeleidžia naujas pa
pildomas to žodyno laidas. Nau
jausia laida pasirodė 1951 metais, 
apimanti tris tūkstančius su vir
šum puslapių. Be šios pagrindi
nės laidos, leidžiama eilė specialių 
laidų — plačiai visuomenei, stu
dentams ir moksleiviams.

Websteris šiandien Amerikoje 
yra tiesiog tapęs bendriniu vardu 
ir reiškia žodyną. Jis nėra pats 
didžiausias anglų kalbos žodynas, 
ir tuo atžvilgiu neprilygsta didžiu
liam keliolikos tomų anglų Oxford

SUSIRŪPINIMAS

dėl galimo Vakarų nuolaidumo
DAR VIENA TELEGRAMA DIDŽ. VALSTYBĖMS

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas, ryšium su NATO dešimtme
čio sukaktim, pasiuntė telegramą 
JAV, Didž. Britanijos, Prancūzi
jos ir Federalinės Vokieaijos vy
riausybėms, kurioje išreikštas pa
vergtųjų kraštų susirūpinimas esa
mais ir būsimais tarptautiniais pa
sitarimais. Telegramoje t.k. pa
reiškiama :

“Mūsų tautų susirūpinimas ky
la dėl kelių pastarojo meto daly
kų:

1. Dėl Vakarų galybių galimo 
sutikimo su siūlymu įsileisti sate
litines vyriausybes į viršūnių pa
sitarimus, ar į Vokietijos taikos 
sutarti, ar į Europos saugumo 
paktą. Tatai būtų tolygu sutikti 
su Centro ir Rytų Europos pa
vergimu. Tolygu atsisakymui kar
totų užtikrinimų nedaryti nieko, 
kas prailgintų ar įtvirtintų paver
gimą.

2. Dėl atkaklių ir nepaneigtų 
spaudos tvirtinimų, kad viena Va
karų galybė rodo palankumo sta
tus quo Rytų Europoje forma
liam pripažinimui tuo sumetimu, 
kad, atsižvelgiant į Sovietų Sąjun
gos sunkumus Rytų Europoje, ji 
sveikintų kiekvieną (Vakarų) ak
ciją, kuri jos europiniams sateli
tams “kalną piltų”, už tą paslaugą 
atsilygindama Berlyno krizės su
minkštinimu.

3. Dėl ženklų, kad Vakarų ga
lybės, užuot siekusios Europoje 
visuotinio sprendimo ir Europos 
padalinimo galo, linksta prisimerk
ti akis net ir dėl Vokietijos apsi- 
jungimo.

—■ Mūsų tautos, — sakoma tele
gramose, — viliasi, kad šie susi
rūpinimai neturėtų pagrindo ir 
kad Vakarų valstybės pagerbs sa
vo vieno didžiojo valstybininko 
užtikrinimą, kad “laisvasis pasau
lis nėra pasirengęs savu saugumu 
mainikauti su pavergtųjų tautų 
viešpačiais”, o savais veiksmais 
patvirtins vieno iš NATO steigė
jų, buv. JV prezidento ILS. Tru- 
mano neseniai pasakytus žodžius, 
kad “pasaulis, pasimokęs iš Miun
cheno (1938 pasitarimų su Hitle
riu), jog, paleidžiant “down the

Geltonasis pavojus
PASAKOJA NESENIAI IŠ KINIJOS GRIŽĘS ŽURNALISTAS

Kaip 1941 m. Lietuvoje, taip ir 
Kinijoje komunistų vadovybė sa
vo įsigalėjimo pradžioje griežtai 
tvirtino nesiekianti žemės ūkio ko- 
lektyvinimo. Kaip ir Lietuvoje, ki
niečiams “bežemiams ir mažaže
miams” buvo dalinamos iš “buo
žių” ir “dvarininkų” atimtos že
mės. Kaip ir Lietuvoje, jie vėliau 
buvo varu įtikinami, kad atskirai 
ūkininkauti neapsimoką, reikią 
jungtis į kolektyvus. Kaip Sovie 
tų Sąjungoje, taip ir Kinijoje že
mės ūkio reformos pareikalavo 
daugel milijonų žmonių gyvybės, 
nors Kinijoje tos reformos ėjo 
gerokai kitaip, negu Sovietų Są
jungoje. Gyventojų perteklius Ki
nijos raudoniesiems leido ir leid
žia vykdyti grandiozinę išnaudo
jimo politiką.

Visa tai ir daug kitų momentų 
išryškėjo iš vieno žurnalisto pasa
kojimo per Miuncheno radiją apie 
savo kelionę po Kiniją, kur jam 
teko aplankyti ir komunistines 
"kaimo komunas”. Toji reforma, 
dar tik palyginamai neseniai įvyk
dyta, iš pradžių buvo labai griež
ta, tik vėliau kiek sušvelnėjo. Vis 
dėlto tai yra radikali reforma.

TAIP ATRODO 
“KAIMO KOMUNOJE”

Žurnalistas pasakoja t.k. štai 
ką: “Kaimo komunoje", kurioje 
jis apsilankė, yra daugiau negu 
1.000 žmonių. Jos viršininkas yra 

žodynui, bet yra geriausias ir di
džiausias amerikinis žodynas. 
Websterio užsimojimas buvo tu
rėti savo amerikinę kalbą, nes, 
anot jo, be savo tautinės kalbos 
negali būti ir^tautinės literatūros.

Nojus Websteris parašė ir kitų 
veikalų, tačiau jo žodynas yra žy
miausias jo darbas, kuriuo jis pa
sistatė nemirštamą paminklą. 

river” miestą, ar valstybę, ar tau
tą, taikos pasiekti negalima”.

— Mūsų tautos, — baigiama 
telegramose, — nori tikėti Vaka
rų galybes sutiksiant, kad sovie
tų sunkumai Rytų Europoje suda
ro tvirtą argumentą spausti Euro
pos problemų sprendimą pagal ka
ro meto ir pokarės sutarimus, ku
rių partneris yra ir Sovietų Są
junga, principus, o ne pritarinėti 
padėčiai, kuri ne tik priešinga tei
singumo principui, bet ir būtų 
Vakarų nuolatinio nesaugumo 
šaltinis. Mūsų tautos taip pat nori 
tikėti Vakarų galybes suprantant, 
kad sovietiniai viešpačiai, kaip vi
sa patirtis ir pastarieji jų siūly
mai Vokietijos klausimu rodo, yra 
interesuoti tik tokiu Europos pro
blemų sprendimu, kuris patvirtin
tų sovietų užgrobimus ir pašalin
tų kliūtis jų tolesnei agresijai. Vi
si sovietiniai siūlymai yra nepri
imtini Vakarams. Nepaisant, kiek 
Vakarai savąjį nusistatymą beat- 
skiestų, jis vistiek nebus priimti
nas sovietams, šiokiomis sąlygo
mis vienintėlis realus Vakarams 
ėjimas — paskelbti savą Europi
nės taikos programą, pirmiausia 
paremtą teise, o ne tariamu prak
tiškumu. Tokios programos suta
rimas ir nuolatinis propagavimas 
praktiškai duotų tai, ko dabar pa
vojingomis nuolaidomis veltui sie
kiama.

Telegramos primena neseniai šių 
valstybių vyriausybėms įteiktą 
PET memorandumą dėl Vakarų 
taikos programos, dėkoja už kietą 
laikyseną Berlyno krizės atveju ir 
šaukiasi Vakarų galybių tvirtybės 
ateinančiuose bandymuose.

Panašios telegramos dar buvo 
pasiųstos Norvegijos, Islandijos, 
Danijos, Olandijos, Belgijos, Ita
lijos, Liuksemburgo, Portugalijos, 
Graikijos, Turkijos ir Kanados už
sienio reikalų ministeriams.
PET delegacija (St. Korbonski, V. 
Sidzikauskas ir Br. Coste) iš New 
Yorko į Europą išskrido balandžio 
18 d. Balandžio 20 d. jau numaty
ti PET delegatų posėdžiai Stras- 
hurge. (E.) 

kieta partietė moteris, kuri, pasa
kodama apie kolektyvo laimėji
mus, ryžtingai spiaudo į aslą (no
sinių ten taip pat niekas nevarto
ja).

Komunos nariai visi turi kelti 
jau 4 vai. ryto. Gavę iš bendro 
katilo arbatos, privalo dalyvauti 
karinėje mankštoje. Po to kiekvie
nas imasi darbo, kuris jam ski
riamas jau iš vakaro. Vaikai iš ry
to suvedami į vaikų darželius ir 
mokyklas, iš kur vakarais vėl grą
žinami. Bet einama prie to (kaip 
ir Sovietų Sąjungoje), kad vai
kai visą laiką liktų internatuose, 
nuo tėvų atskirti.

Kai maitinamas! iš bendro kati
lo, namų ruošos darbų dalis at
puola. Tokius darbus atlieka senu
tės, negalinčios eiti į reguliari-- 
nius darbus, “šeima rūpinasi vals
tybė”.

SUVALSTYBINO NET KEPURĘ
Kinijos gyventojų skaičius kas

met priauga 16 milijonų žmonių. 
Tai baisus skaičius. Jau vien toms 
smarkiai didėjančioms masėms iš
maitinti reikia, kad nuolat didėtų 
šalies gamyba. Ji ir didėja. Ta
čiau dar toli iki to, kad Kinija sa
vo gamyba pasivytų bent Didž. 
Britaniją (ką skelbia pasieksianti 
per 16 metų), nekalbant apie 
Ameriką. Visa Kinijoje labai pri
mityvu, atsilikę; dar daug laiko 
praeis, kol Kinija nors Sovietų 
Sąjungą pasivys, nors ir toji dar 
daugeliu atžvilgiu yra atsilikusi.

VADAI NEMOKŠOS
Jei jau Sovietų Sąjungoje pro

paganda gyventojus nuolat klaidi
na, “pučia miglą”, tai Kinijoje 
tuo labiau. - Apie užsienį, tarp
tautines problemas, net ir vado
vaujantieji sluoksniai turi tik ma
žą supratimą. Laikraščių turinys 
95 proc. vidaus reikalai ir tik 5

Tremtiniai — 
antikomunistai

PABRĖŽIA AMERIKOS LIET.
IR KITŲ MAŽUMŲ VAIDMENĮ

"Deutsche Zeitung und Wirt- 
schaftszeitung” (Stuttgart) bal. 
15 d. numeryje įsidėjo savo New 
Yorko korespondento reportažą 
apie Amerikos mažumos ir jų lai
kyseną Vokietijos klausimu. Strai
psnio autorius pabrėžia žymų lie
tuvių ir kitų JAV mažumų vaid
menį ir vidaus ir užsienio politikos 
klausimais. Lietuvių, lenkų, lat
vių, estų, ukrainiečių, rumunų, 
vengrų ir vokiečių priešbolševiki- 
nės nuotaikos esančios tokios ryš
kios, kad kongreso rinkimuose 
kiekvienoje apygardoje, kur yra 
daug tokių tautybių gyventojų, 
kandidatai privalo atsižvelgti į tų 
tautų laisvės siekimus ir negali 
drįsti tokiose apygardose prasi
tarti apie susitarimų su Rusija 
galimumus ir panašiai. “Daugu
mas Rytų Europos kilmės Ameri
kos piliečiai tiki, kad jų giminai
čiai senoje tėvynėje to tik ir lau
kia, kad juos Amerikos kariuome
nė išlaisvintų”.

NUBAUDĖ UŽ NEPRISTATY- 
MUS “BROLIŠKOMS RESPUB
LIKOMS”. Prie Ministerių tary
bos veikianti “Tarybinės kontro
lės komisija” nubaudė atleidimu 
iš tarnybos Klaipėdos faneros ga
myklos direktorių V. Skupą už 
tai, kad fabrikas kitiems ekono
miniams rajonams (suprask: ki
toms sovietinėms respublikoms) 
nepakankamai pristatė faneros, o 
labiau aprūpino fanerą savo kraš
to įmones. Gamyklos vyr. inžinie
riui A. Ščetinui išreikštas papei
kimas. Atleistas iš darbo taip pat 
ir gamyklos direktoriaus pavaduo
tojas A. Stukas. Komisija nubau
dė (nepasakyta, kuria bausme) ir 
Liaudies ūkio tarybos popieriaus 
ir medžio apdirbimo pramonės 
valdybos viršininko pavaduotoją 
A. Zabrodskį, kad nesiėmė prie
monių tuo reikalu.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

proc. užsienio informacijos, bet 
ir tai daugiausia tik žinios iš So
vietų Sąjungos ar “liaudies res
publikų”. Net toks čiu En Lai 
ir jam lygūs vadai pasirodo labai 
nemokšiškai informuoti pasaulio 
politikos klausimais. Jų žinios, 
apie kitas tautas ir kitus žemy
nus yra katastrofiškai menkos 
ir šališkos.

GELTONASIS PAVOJUS AUGA
Grįžusio iš Kinijos žurnalisto 

teigimu, “geltonasis pavojus” tik
rai auga ir sudarys ateityje 
grėsmę Vakarų pasauliui, bet 
tik tolimoje ateityje, ne dabar. 
Kol kas dar Kinija yra labai at
silikusi. Tačiau tam tikras komu
nistinio auklėjimo vadukų sluok
snis yra fanatizuotas, nesiskaito 
su gyvybėmis žmonių, kurių Kini
joje yra perteklius — ir siekia ne 
tik Kinijos, bet ir viso pasaulio 
sukomunistinimo, siekia pralenkti 
net Sovietų Sąjungą ir pasidaryti 
pasaulio valdove, siekia, kad rau
donoji pasaulio diktatūra būtų 
vadovaujama ne iš Maskvos, o iš 
Pekino.

LIETUVOJE BUVĘ GERIAU

Pareiškė, “hvp” žiniomis, per
sikėlę iš Lietuvos į Lenkiją lenkai 
repatriantai. Viename lenkų ko
respondento pranešime iš lenkų 
valdomos Rytų Prūsijos dalies at
pasakojamas pasikalbėjimas Oster- 
odėje su repatriantais iš Vilniaus 
krašto. Jie ten, girdi, buvę paken
čiamai įsikūrę, turėję darbą ir ne
blogai uždirbę, jie turėję butus 
su savais baldais, o atkelti į nau
jąsias sritis turį gyventi bara
kuose. Su repatriantų vaikais ne
są galima susikalbėti, nes jie ne
moką lenkiškai. Kitame prane
šime sakoma, jų nuotaikos esą 
visai susmukusios. Jie klaidžioją 
gatvėmis lyg nesavi, po 20 metų 
vėtymo ir mėtymo vis nerandą ra
mybės, vėl turį iš naujo pradėti 
gyventi.
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1959 m. gegužio4 d-- MOŠŲ PASTOGĖ SIDEALOGINIO FRONTO SPRAGOS
Lietuvos komunistų partijos va

dovybė yra priversta šaukti net 
respublikinio masto pasitarimus 
“ideologiniams” klausimams svars
tyti. Matyti jaučia tame "ideologi
niame fronte" dideles spragas. Vie
nas toks platus pasitarimas įvyko 
neseniai'Vilniuje. Jame dalyvavo, 
be partijos vadovybės, dar miestų 
ir rajonų komitetų sekretoriai, 
vykdomųjų komitetų pirmininkų 
pavaduotojai kultūros reikalams, 
taip pat kiti ideologinio fronto 
darbuotojai, “partinis bei tarybi
nis aktyvas”, žodžiu platūs vado
vaujantieji partiniai ir sovietiniai 
sluoksniai.

IR 60.000 AGITATORIŲ MAŽAI 
TEPADARĖ

Lkp centro komiteto sekreto
rius Niunka papasakojo apie tai* 
kad aiškinant partijos nutarimus 
j rajonus buvo išvykę 200 prane
šėjų iš centro, o bendrai visoje 
Lietuvoje “rinkimų” metu veikę 
60.000 agitatorių. Bet tai esanti 
tik “darbo pradžia”. Partijos sie
kių “aiškinimas" neturįs būti 
trumpalaikė kampanija, o nuola
tinis uždavinys. Paskaitinė propa
ganda dar esanti silpnai išvystyta. 
“Nepatenkinamai dirba Politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo drau
gija”. Ir spauda per mažai pade
danti propagandininkams ir par
tinės organizacijos per mažai ro
dančios iniciatyvos. Per mažai 
“dirbama su masėmis”. Literatūra 
apie “pirmūnų” patyrimus per 
siaurai skleidžiama. Anot Niun
kos, kai kuriuose rajonuose, pvz., 
Vievio, ši literatūra “visiškai ailp. 
nai platinama ir panaudojama”. 
Ragino labiau susirūpinti komu
nistiniu darbo žmonių auklėjimu. 
Partinės organizacijos turinčios 
rimtų dėmesį skirti ateistinei pro
pagandai, materialistinės pasaulė
žiūros ugdymui gyventojų tarpe. 
“Eilėje rajonų šis darbas yra dar 
apleistas". Nepakankamai veiks
minga esanti ateistinė propaganda 
Alytaus rajone. Ir leidyklos per 
mažai dėmesio skiria raštams, ku
rie skleistų ateistinę ir materia
listinę pasaulėžvalgą.

“PANAUDOJANT VISAS 
PRIEMONES IR FORMAS”

Kultūros ministerio pavaduoto
jas V. Jakelaitis ragino pagerinti 
ideologinį darbų kaime, panaudo
jant “visas priemones ir formas”. 
I propagandos reikalų reiksią la
biau įkinkyti ir kinus, “šiais me

tais bus pradėtas ištisinis Lietuvos 
kaimo kinofikavimas. Iki 1965 me
tų kiekvienuose kultūros namuose 
bus stacionierinė kino aparatūra”. 
O kilnojamieji kinai sieks atskiras 
brigadas ir fermas.

Iš atskirų pranešimų dar pažy
mėtina, kad, anot Kauno miesto 
komiteto I-jo sekretoriaus J. Mi
kalausko, Kauno mieste per “rin
kimus” veikę 5.000 agitatorių. Va
dinamas "aiškinamasis" darbas ir 
dabar toliau tęsiamas. Kauno par
tinė organizacija ypač daug vei
kusi gilinant “draugystę tarp bro
liškų tautų”.

NEMOKA ATSAKYTI į 
KLAUSIMUS, VENGIA 

DISKUSIJŲ
Vilniaus miesto komiteto sekre

torius P. Griškevičius skundėsi, 
kad kai kurie propagandistai apsi
riboja vien tik sausu atskirų ir 
septynmečio plano teiginių atpa
sakojimu, nešiodami jų su konkre
čiais to arba kito kolektyvo užda
viniais. “Kai kurie draugai neat
sako j ratelių lankytojų klausimus, 
vengia diskusijų”. Dar daugiau: 
"Daugelis partinių ir ūkinių dar
buotojų nedalyvauja sistemingai 
propagandiniame ir agitaciniame 
darbe retai nuoširdžiai pasikalba 
su darbo žmonėmis, neįsigilina į 
jų poveikius”.

LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ RADIJO 

TRANSLIACIJŲ IR SPAUDOS 
ATGARSIAI

Šilutės rajono “Leniniečio” laik
raščio redaktorius K. Jucius skun
dėsi, kad “imperializmo ideologai” 
mėgina sumenkinti “didžius” So
vietų Sąjungos laimėjimus, panau
dodami savo tikslams radiją, laiš 
kus ir kt. Jucius šaukė į kovų prieš 
"imperialistinę propagandų, de
maskuojant ‘Vakarų gyvenimo 
būdų’, naujo karo kurstytojų 
kėslus”.

Radijo ir televizijos komiteto 
p-ko pavaduotojas J. Mitalas pra
nešė, kad pastaruoju metu esą vis 
daugiau transliuojama medžiaga 
apie tarybinių tautų draugystę, 
"demaskuojanti buržuazinį nacio
nalizmų ir šiuolaikini revizioniz- 
mų”. Dabar būsiąs organizuoja
mas laidų ciklas, kuriame būsią 
stengiamasi prieinamai papasakoti 
darbo žmonėms, kas tai yra komu
nizmas. Mitalas pripažino, kad ra
dijo ir televizijos darbe esą dar 
nemaža rimtų trūkumų. "Neauk

štas idėjinis kai kurių laidų lygis. 
Dar mažai dėmesio skiriama eili
niam žmogui, visų gėrybių 
kūrėjui”.

Vieno Vilniaus miesto rajono ko
miteto sekretorius J. Gureckas 
pastebėjo, kad “propaganda ir agi
tacija būtų veiksmingesnė, jeigu 
būtų labiau atsižvelgiama į darbo 
žmonių pasiūlymus ir pageidavil 
mus”.

ŠARMAITIS PRIEŠ 
“KONCEPCIJAS” IŠ VAKARŲ

Partijos istorijos instituto di
rektorius R. šarmaitis save ir ko
munistinius veikėjus ramino, kad 
pasirodę veikalai apie LTSR isto
rijų ir literatūrų Vakaruose (su
prask: užsienio lietuviuose) pada
rę savo: “Sprendžiant iš to, kaip 
juos sutiko reakcionieriai Vaka
ruose, galima tvirtinti, kad Lietu
vos istorikų darbai sudavė rimtą 
smūgį buržuazinėms nacionalisti
nėms koncepcijoms”. Vis dėlto ir 
šarmaičiui dar ne visai ramu. Gir
di, reikią turėti daugiau budrumo, 
neleisti, kad istorija būtų iškreip
ta, kaip tai atsitikę “Kauno Tie
soje” ir “Pergalėje”.

Šarmaitis dar nusiskundė, kad 
“atskiruose mūsų istorikų, publi 
cistų darbuose, kai kuriose visuo
meninių mokslų dėstytojų paskai
tose dar nepakankamai įtikinamai 
atskleidžiami visuomenės vysty
mosi dėsningumai. Mūsų uždavi
nys laikyti visuomet aštrų mūsų 
marksistini — lenininį ginklų...”.

Tame pasitarime ideologinius 
propagandistus švietė dar tokie 
instruktoriai kaip Iljičiovas, Osi
povas, Zimanas, Samarskis...

Lietuvos komunistų vadovybės 
susirūpimas lopyti "ideologinio 
fronto” pleištus tik rodo, kad Lie
tuvos gyventojai nesiduoda taip 
lengvai save “perauklėjami”. Tai 
pastebi ypatingai provincijos pro
pagandistai, kaip iš šio pasitarimo 
paaiškėjo, šiems propagandistams 
ir patiems sunku suprasti sovieti
nės sistemos prasmę ir sunku per
teikti masėms. Tad jie, kaip Vil
niaus pasitarime paaiškėjo, tik 
sausai paskaito atsiųstų iš cen
tro medžiagą, nemoka atsakyti į 
klausimus, tad visai nesileidžia j 
diskusijas. O klausimai, matyt, 
yra keliami. Užuominos apie “bur
žuazinių nacionalistų” radijo ir 
kitokią veiklų rodo, jog laisvojo 
pasaulio lietuvių aiškinimasis dar
bas per radiją, spaudą ir kitokiu 
būdu randa atgarsį Lietuvoje.

(E.)

PALECKIS 
SUSIRŪPINO...

Neseniai Nicoje (Prancūzijos 
Rivieroje) įvyko Tarpparlamenti
nės unijos tarybos ir atskirų ko
misijų sesija. Sovietų delegacijai 
šį kartų vadovavo I. Kairovas, o 
nariais buvo J. Paleckis, V. Žoto- 
vas, A. Gorkinas, K. Gubinas, Z. 
Lebedeva, S. červonenko ir N. 
Simonovas.

Tarpparlamentinės unijos Poli
tinėje komisijoje Sovietų Sujun
gęs delegatas Paleckis pasiūlė pri
imti neutralumo formulų, kuri 
būtų ypač privaloma naujai ne
priklausomybę gavusioms Afrikos 
ir Azijos tautoms. Jugoslavų de
legatas pareiškė savo abejonę, 
kad sovietai rimtai siekia neutra
lumo. Britų delegatas Shinwell 
pareiškė, kad šiais laikais visai 
neįmanoma būti visiškai neutra-' 
liam. Neutralumas nėra būtinai 
taikos veiksnys, pasakė ir prancū
zų delegatas. Paleckio siūlymas 
nepraėjo.

Sovietų delegacija pasiūlė pri-Į 
imti į Tarpparlamentinę unijų ir j 
Išorinės Mongolijos (Maskvos glo
bojamos) delegatus, o taip pat ir 
Raudonųjų Kiniją. Bet tai nepra
ėjo.

RUSAI BĖGA IŠ 
KARALIAUČIAUS SRITIES 

“Kaliningradskaja Pravda” (Ka
raliaučiuje) skundžiasi, kad Kara
liaučiaus srityje įkurdinti rusai 
be leidimo pasišaliną iš savo gy
venviečių ir grįžtą iš kur atvykę 
arba persikeliu į kitas sritis. Par
tijos organas reikalauja griežtų 
priemonių prieš tokį “socialisti
nės statybos sabotažą”. Apgyven
dinti Karaliaučiaus srityje rusai 
raginami dargi rašyti savo gimi
nėms tėvynėje, skatinant juos per
sikelti į Karaliaučiaus sritį. Šių 
metų planams įvykdyti Karaliau
čiaus sričiai trūkstą apie 20.000 
darbininkų. Tas pats laikraštis 
kritikuoja Karaliaučiaus srities 
buitinio aptarnavimo ir maisto 
tiekimo įstaigas ir įmones. Gyven
tojų aprūpinimas prekėmis Kara
liaučiaus srityje 1958-59 metais 
esąs pablogėjęs tiek, kiek niekad 
po karo. Tos netvarkos kaltinin
kai jau esą išaiškinti ir pašalinti 
iš savo pareigų.

LIETUVI,

NEUŽMIRŠK UŽSUKTI Į PAŠTĄ
SU "MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS PINIGAIS!

AMERIKOS LIET. B-NĖS 
ČIKAGOS APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS
Nesenai įvykęs ALB-nės Čika

gos Apygardos suvažiavimas bu
vo gausus ir darbingas. Jame, 
kaip paprastai, padaryta apygar
dos ir apylinkių ataskaitiniai pra
nešimai ir išrinkta nauja apygar
dos valdyba bei kontrolės komi
sija.

L.B. Čikagos apygarda yra di
džiausia savo ribomis, apylinkių 
ir narių skaičiumi. Suvažiavime 
atsaovai turėjo progos pasisakyti 
visais • bendruomeniniais klausi
mais, kurių apstu lietuviškajam 
gyvenime.

šia proga verta atskirai pami
nėti Amerikos Liet. B-nės Čika
gos skyrius. Per pastaruosius dve
jus metus jis yra nuveikęs tikrai 
daug darbų. Nuolatiniais skatini
mais, medžiaginės bei moralinės 
pagelbos dėka, Čikagos lietuvių 
šeštadieninė mokykla yra gausiai 
lankoma. Be to, buvo suorgani
zuota Amerikos ir Kanados tau
tinių šokių šventė bei visa eilė 
tautinių ansamblių pasirodymų. 
Buvo atlikta eilė ir kitų darbų, 
skirtų ne reklamai, bet visų lietu
vių bendriesiems reikalams.

AKADEMINĖS SKAUTĖS — 
LIETUVOS REPREZENTANTĖS

Jau prieš keletą metų Amerikos 
lietuvaitės — skautės akademikės 
pradėjo organizuoti parodas ame
rikiečių visuomenei. Tos parodos 
jau tik savo buvimu ėmė kalbė
ti apie Lietuvos skriaudą ir var
gus.

1953 m. Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje Čikagoje kalėdinių eglu
čių demonstravimo metu suruošė 
pirmąją lietuvių audinių parodą. 
Joje buvo išstatyta ir žymusis 
Vincės Jonuškaitės rinkinys, turė
jęs 200 metų senumo priejuosčių, 
sijonų ir kt. Akad. skautė Bronė 
Jameikienė demonstravo audimą, 
sukeldama amerikiečių tarpe di
džiulį susidomėjimą. Didieji Čika
gos dienraščiai net keletą dienų 
skyrė nuostabiai daug vietos mū
sų audėjai, sėdinčiai staklėse. Ta 
pačia proga buvo plačiai apraši
nėjama senieji mūsų audiniai ir 
jų dažymo būdai.

1954 m. akademikės suruošė 
juostų parodą toje pačioje vieto
je. čia ir vėl buvo garsinta Lietu

Amerikos Lietuvoj
RAŠO ROMAS STAKAUSKAS, 

NUOLATINIS “MOŠŲ PASTOGĖ S” BENDRADARBIS ČIKAGOJE
va ir jos menas.

1955 m. akademikės skautės de
monstravo visuomenei vad. “Vil
niaus Verbas”. Tatai didelį susi
domėjimą sukėlė ne, tik svetimų
jų, bet ir savųjų tarpe.

Po ilgokos pertraukos, šiais me
tais vėl, energingosios pirm. Lifl- 
dos Čėsnaitės vadovaujamos, aka
demikės pradėjo savo gražią kul
tūrinę veiklą, organizuodamos lie
tuvių pasirodymus amerikiečiams. 
Tarptautinėje Maisto Parodoje, 
skt. Z. Juškevičienei vadovaujant, 
akademikės skautės pradėjo or
ganizuoti jau dabar daug kalbų 
ir dėmesio sukėlusi “Lietuvišką 
Stalą”.

II-JI DAINŲ ŠVENTĖ
Antroji Dainų šventė Čikagoje 

1961 m. Yra sudarytas 6 asm. ko
mitetas, kuris jau ruošia šventės 
statutą ir nuostatus. Buvo nusis
tatyta, kad ją rengia Amerikos ir 
Kanados bendruomenių centro 
valdybos bendromis pastangomis, 
o vykdomasis komitetas tik atlie
ka visus darbus vietoje, Čikagoje.

Man kilo mintis čia priminti, 
kad būtų labai gražu, jei ir Aus
tralijos chorai galėtų dalyvauti 
rengiamoje šventėje.

LITUANISTIKĄ 
STUDIJUOJANČIAM 

STIPENDIJA
Liet. Studentų S-ga Amerikoj 

sudarė negrąžintiną 500 dol. me
tams stipendiją vienam studentui, 
kuris studijuos lituanistiką, kaip 
pagrindinį dalyką, vistiek kuria
me Amerikos universitete.

Stipendijai lėšas skiria Liet. 
Stud, šalpos Fondas (350 dol.) 
ir liausią sumą kitos kultūrinės 
organizacijos.

SUSIJUNGS GIMININGOS 
ORGANIZACIJOS

Lietuvos šaulių Sąjungos vado
vybė tremtyje balandžio mėn. tu
rėjo savo posėdį Čikagos Jaunimo 
Centre. Buvo plačiai referuota 
apie Montrealio lietuvių sumany
mą sujungti visas šauliams gimi
ningas organizacijas į vieną. Nu
sistatyta pradžioje sudaryti koor
dinacinį šaulių, savanorių, ramo- 
vėnų ir birutiečių komitetą, kad 
jau dabar dirbtų kartu, o forma
liai susijungti po to, kai pasiro
dys sėkmingi bendro darbo rezul
tatai.

JONAS DOVYDAITIS

APSAKYMAS

“Mūsų Pastogės” redakcija deda čia Lietuvos rašytojo J. Dovy
daičio apsakymą. Kaip skaitėme anksčiau, Lietuvos komunistų parti
jos, rašytojų ir dar nesenai vykusiuose žurnalistų suvažiavimuosn 
Jonas Dovydaitis buvo "peiktas ir bartas”, kad jis nesilaiko sovietinės 
ideologijos linijos.

Dovydaitis yra žinomas savo reportažais, straipsniais ir beletris
tiniais dalykais jau ir Neprikl. Lietuvos laikais.

Jis gimė 1914 m. Vilniuje. Baigęs Kauno jėzuitų gimnazijos 4 
klases, Dovydaitis lankė Kauno augštesniąją technikos mokyklą ir 
1937 m. baigė karo aviacijos mokyklą. Jis taip pat rašė nemaža ir iš 
kariuomenės bei aviacijos ir sporto gyvenimo.

"M.P.” redakcija

— Ar tu man ištikimas?
— Ligi grabo lentos!
Mano tvirtas atsakas būdavo lyg 

gaivinantis gurkšnis ištroškusiam. 
Žmona dar minutėlę atidžiai į 
mane žiūrėdavo, matyt, norėdama 
sužinoti mano slapčiausias mintis, 
paskui jos kaštoninės akys suki
birkščiuodavo, ji laimingai nusi
šypsodavo ir šnabždėdavo:

— O kaip gi kitaip, Andriuk? 
Tu pats matai, kad aš visą savo 
gyvenimą atidaviau tau ir vai
kams. Viskas jums!

Taip pragiedrėdavo mūsų šei
myninis dangus ir visi debesys iš
sisklaidydavo.

Gyvenau aš pusėtinai. Braižyto
jas, žinia, ne kažkoks viršininkas, 
bet darbąs konstruktorių biure 
patiko, inžinieriai draugiški, pro
jektai įdomūs. Mes kaip tik bai
gėme projektuoti durpių kombai
ną. Gamyklos direktorius dažnai 

aplankydavo mūsų braižyklą. Jis 
trynė rankas, kažkodėl amžinai 
mėlynas ir pašiurpusias, ir plepė
jo su mumis:

— Aš jus, vyrai, aprūpinsiu 
butais pirmoje eilėje. Ar juokai? 
Aš pats, rodos, visai neseniai ka
siau durpes kastuvu, o dabar — 
kombainai! Aš — senas “zimago- 
ras”; Aš tai jau pažįstu purvą! 
Ir pūsles ant delno!

Grįžtu iš braižyklos, o namuo
se taip pat linksma. Turtingas aš! 
Penki vaikučiai ir darbšti kaip 
skruzdėlytė žmona. Namuose, ži
nia, ankšta, lova prie lovos, ant 
lagaminų raiti joja sūnūs, triūbi- 
na, už kasyčių tampo seseris, ar
ba veda telefonus i— nuo vienų 
durų prie kitų riša virvutes ir 
barškina raktais į metalines sal
dainių dėželes...

Paspirtis, paguoda senatvėje. 
Penki įpėdiniai, penki užvadėliai!

Bet išminčiai sako, kad negirk 
dienos be vakaro. Kol sulauksiu 
senatvės ir išauginsiu vaikus — 
daug vandens nutekės. O dabar 
visą laiką reikia jiems kimšti, lyg 
į nepasotinamą taupyklę. Ir ne 
tik kloti pinigėli batukams, kelny- 
tėms, treningėliams, plunksnoms 
ir sąsiuviniams, pačiūžoms ir pie
niniams sausainiams, bet ir savo 
dvasinį kapitalą, o taip pat sa
vitvardą, laisvalaiki, visas mintis 
atiduoti. Man tekdavo būti ir Sa
liamonu, sprendžiant jų ginčus, 
ir jūrų piratų kapitonu, vairuo
jant jų žaidimo laivus.

Vaikai viens po kito dygo lyg 
pupos, o mano plikė ant pakaušio 
vis platėjo ir šviesėjo.

Rytmečiais, dirstelėjęs į veid
rodį, mačiau, kad šukelėms po ma
no plaukų mišką vis lengviau vai
kštinėti. Paakiuos pakibo maišiu
kai, nosis vis daugiau mėlynavo 
ir kniubo ant viršutinės lūpos, o 
raukšlės plačiau ir plačiau šiepė
si, gąsdino mane.

Koks trumpas gyvenimas! Aki
mirksnis!. .

Man pasidarydavo graudu ir 
gaila, kad štai žmonės keliauja, 
susitinka, protingai kalbasi, žino, 
kas dedasi Birmoje ir Kalėdų sa
loje, Beirute ir Alžyre, perskaitę 
tomų tomus, lankosi simfoniniuo
se koncertuose, o aš, štai, tempiu 
malkų maišelį iš sandėliuko j vir
tuvę, pirkinėju vakarais duoną ir 
varškę, ieškau pigaus batsiuvio 
(na, ir plėšia puspadžius tie ma
žyliai!). O sekmadieniais mano 
vienintėlė linksmybė — jaunimo 
sodas, kur amžinai matau tuos pa
čius bronzinius drambline, liūdnai 
sustojusius išdžiūvusiame cemento 
baseine, iškėlusius aptrupėjusius 
straublius, iš kurių jau pusantrų 
metų netrykšta vanduo. Bronzi

niai drambliai ir buvo manojo 
nuopolio priežastis.

Stoviu aš prie tuščio baseino ir 
mąstau — kiek reikia rezoliucijų, 
norint išspirginti ant jų visus 
miesto ūkio tinginius!

Ir girdžiu moterišką balselį gre
ta:

— Tiesiog neinteligentiška! Ba
seine turėtų auksinės žuvytės 
plaukioti, o dabar po cementinį 
dugną varlės Tėplioja...

Dirstelėjau su dėkingumu į pra
kalbusią. Atradau bendramintę! 
Aš jau pusantrų metų piktinuosi 
ir vis vienišas...
Mergina apvalaina, raudonžandė, 
geltona sunkia kasa ant pakaušio, 
krūtinga. Kojytės striukos, storu
lės, bet bateliai aksominiai su 
aukštais kulnais. Lyg aksomas 
blizga ir saulės nurudintos blauz
dos.

Nepažįstamosios žvilgsnis gied
ras, nustebęs, kūdikiškai rūstus. 
Ji man šyptelėjo, parodydama ma
žučius baltus dantis, apvainikuo
tus raudonu paišeliu pagražinto
mis lūpomis.

žodelis po žodelio apie bronzi
nius dramblius, mes ir susipažino
me.

— Aš asistentė! — pasakė man 
Valentina.

— Kam jūs, leiskite išdrįsti pa
klausti, asistuojate?

— Daktarui ginekologui.
— Kuria linija asistuojate? As

menine, ar, taip sakant, moksli
niais pagrindais?

— Aš netekėjusi ir nesusižieda- 
vusi, — atsakė Valentina. — Aš
— mokslinis asistentas!

— Labai malonu! — nudžiugau, 
susitikęs išsilavinusią asmenybę.
— O aš ...

Apsidairiau, kur vaikai? šį sek
madienį į sodą atsivedžiau tris ma

žuosius. Jie dūko prie karuselių... 
| Ir staiga panorau bent trumpą va

landėlę pabūti nepriklausomas, sa- 
• varankus, įdomus, na ir pafanta- 
1 zuoti, kaip tai darydavau jaunys
tėje.

— O aš ... aš — inžinierius, fab
riko direktoriaus pavaduotojas...

Mano atvirumas padarė triuški
nantį įspūdį. Valentina įsispoksojo 
į mane, lyg į kino artistą, žiūrė
jo susižavėjusi, nustebusi, apsvai
ginta.

— Ir savo automobilį turite?
— Valdišką, — atsakiau nerū

pestingai.
— Oi, kaip stebuklinga! Ir ga

lite važiuoti, kur norite? J Vala
kampių pliažą, į mišką grybauti?...

— Aš ir prie jūros nuvažiuoju: 
Valentinos fantazijos taurė bu

vo sklidina! Jūra — jos svajonė. 
Ji niekad nesimaudžiusi sūriame 
jūros vandenyje.

Ji labai atidžiai pasižiūrėjo į 
mane ir tarė su kažkokiu paslėptu 
gailesčiu, bet ir su moteriška klas
ta:

— Pamatytų tamstos žmona čia 
mus beflirtuojant — paskutinius 
plaukus nurautų!

Ir Valentina nusijuokė. Man 
toks juokas, prisipažinsiu, nepati
ko. Ji lyg ir norėjo pasišaipyti iš 
mano plikės. Bet aš nutariau žai
dimą tęsti. įdomu juk pasišnekėti 
su tokia naivia, linksma ir atvira 
mergina. Žmonių atvirumas mane 
ypač žavi.

— Žmonos aš neturiu.
Valentina patikėjo. Kaip leng

va, paprasta ir patrauklu kalbėti 
visokias nesąmones, kai tavęs ati
džiai klausosi ir tiki.

Pro šalį praėjo bobutė su baltu 
chalatu ir “Eskimo” ledų dėže.

Valentiną ,nusivedžiau atokiau, 
po senu klevu. Susėdome ant suo

liuko. Aš tikėjausi, kad vaikai ma
nęs greit neaptiks... Argi aš ne
turiu teisės minutę pailsėti, negir
dėti jų zyzimo ir ginčelių? Ir taip 
aš jiems skiriu laiko daugiau, negu 
kiti pavyzdingi tėvukai!

Per pusantros valandos aš galu
tinai apsukau galvelę Valentinai. 
Ji žiūrėjo į mane mylinčiomis aki
mis, ėmė ilgesingai dūsauti ir pri
sipažino, kad jai irgi pabodo vie
nišai takeliais bindzinėti. Pasisakė 
mokanti labai gerai kepti karbona
dus, siuvinėti, mėgsta švarą ir 
pastovumą. Turinti keturiasde
šimt dvi patefono plokšteles, nes 
be muzikos neužmieganti... Vienu 
žodžiu, ji klojo man savo dory
bes atvirai, paprastai ir su beribiu 
pasitikėjimu. O toks moters elge
sys, tur būt, jaudina kiekvieno vy
ro savimeilę. Man atrodė, kad ko
piu į septintą dangų.

Aš nesu eilinis smulkus apgavi
kas. Pasakodamas išgalvotaszisto- 
rijas, nenorėjau Valėntinos suvi
lioti. Bet kas man tada pasidarė ? 
Kodėl aš save pasodinau į fabriko 
direktoriaus pavaduotojo kėdę, ap
dovanojau automobiliu ir puošiau 
savo charakterį įvairiausiomis do
rybėmis ?

Man buvo nuobodu. Tikriausiai 
galvojau praginti savo pilką kas
dienybės nuobodulį. Mažutė pasa
ka sode turėjo atitolinti mintis 
apie mano trisdešimt devynerių 
metų raukšles ir kalendorių, kuris 
nenumaldomai ritino į senatvės 
pakalnę.

Atėjo metas su Valentina skir
tis. Prisiminiau, kad žmona pyks, 
jei aš vaikus parvesiu pietauti pa
vėlavęs.

— Išmokysi juos vėluoti — su
žalosi visam gyvenimui, ■— nuolat 
sakydavo ji man. — Argi tu nori 
blogo mūsų vaikams?

(Perkelta į 4 psl.)
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MIRĖ VL. ZUBOVAS

Spauda pranešė, kad Lietuvoje 
mirė agronomas Vladas Zubovas. 
Velionis buvo Lietuvoj plačiai ži
nomos Zubovų giminės palikuonis. 
Jis, gimęs ir augęs Lietuvoj, jau
tėsi esąs lietuvis. Jo motina Sofi
ja Bilevičiūtė-Zubovienė buvo lie
tuvių kilmės.

Velionis Vladas Zubovas gimė 
1888 m. Ginkūnų dvare arti Šiau
lių. Mokėsi Šiaulių gimnazijoj, 
kurių baigė 1905 m. Gamtos ir ag
ronomijos velionis mokėsi Vokie
tijoj ir baigė daktaro laipsniu.

1919-1920 metais Zubovas buvo 
bolševikų kalintas Rusijoj. Išsi
laisvinęs iš kalėjimo, grįžo j Lie
tuvą ir čia kibo j jam tekusio Da
bikinės dvaro tvarkymų ir visuo
meninį darbų. Iš savo tėvo jis bu
vo paveldėjęs ne tik Dabikinės 
dvarų, bet ir gerų būdo savybių: 
darbštumų, norų pavyzdingai ūki
ninkauti ir būti neponišku, pap
rastu santykiuose su kaimiečiais 
bei darbininkais. Jo Dabikinės dva
ro ūkis buvo pavyzdingas, ne tik 
iš vardo, bet ir tikrovėje. Iš jo 
ūkio plito geresnės veislės gyvu
liai, jo pavyzdį sekdami kaimy
nai ūkininkai ėmė pažangiau ūki
ninkauti, jis nešykštėdavo kaimy
nams ūkininkams patarimų, o 
kartais ir paramos. Kooperatyvai, 
labdaros organizacijos ir švietimo 
įstaigos velionio Vlado Zubovo as
menyje turėjo stiprų bendradar
bį ir rėmėjų. Kartu su kitais Zu
bovų giminės turto paveldėtojais 
velionis Vladas atidavė namų ir 
žemės sklypų Šiauliuose švietimo 
ministerijai, “Žiburėlio” draugi
jai ir pačiam Šiaulių miestui.

AR KEIČIASI LIETUVOS 
GYVENTOJŲ SKAIČIUS?

Rinkimų komisijos pranešime 
oficialiai paskelbta, kad šįmet, ko
vo 15 d. vykdytuose “rinkimuo
se" Maskvos nustatytoj Lietuvos 
teritorijoj buvo 1,785,794 “rinkė
jai”, tai yra, 18 metų ar vyresni 
asmenys.

Pernykščiame pranešime tas 
skaičius buvo nurodytas 1,736,751. 

Taigi, 18 metų sukakusių asmenų 
skaičius per 1 metus esąs paki
lęs 49,043-mis, arba apie 2.8%. 
Bendras gyventojų skaičiaus me
tinis prieauglis anksčiau Lietuvo
je būdavo apie 1%. Tad, iš bal
suotojų skaičiaus didėjimo, jei
gu jis ir būtų tikrai toks, kaip 
skelbiamas, negalima daryti išva
dos, kad ir gyventojų skaičius 
augtų tokiu, beveik trigubai grei
tesniu tempu. Balsuoti leidžiama 
ir laikinai atvykusioms ar net ir 
pravažiuojantiems, visai ne vieti
niams gyventojams: jie irgi įtrau
kiami į turėjusių teisę balsuoti są
rašus. Užtat balsuotojų sąrašuose 
nėra išvykusių, nors ir trumpam 
laikui. Tokiu tempu balsuotojų 
skaičius gali didėti ne dėl natū
ralinio gyventojų prieauglio, o tiK 
esant gausiai balsuotojų infiltra
cijai iš kitur.

Vaikų ir jaunuolių iki 18 metų 
amžiaus Lietuvoje būdavo apie 
36% visų gyventojų skaičiaus. 
Jeigu ir dabar būtų toks santy
kis, tai išeitų, kad Lietuvoje (da
bartinėje jai nustatytoje teritori
joje) gyvenojų yra apie 2,790,000. 
Sovietinė statistika jau kelinti 
metai tą skaičių skelbia 2,700,000. 
Galimas dalykas, kad po' gyvento
jų surašymo pasirodys kitoks 
skaičius. Kiekvienu atveju į tą 
skaičių įeina ir visi Lietuvon per-, 
sikraustę rusai.

KOMSOMOLAS SAVINASI 
VELYKAS

Verbų sekmadienį, kovo 22 die
ną, komsomolas Vilniuje suorga
nizavo masinę jaunimo “pavasa
rio šventę”. Buvo vaikštynės, pra
kalbos ir žaidimai piešto parkuo
se. Žaidimų tarpe buvo ir margu
čių ritinėjimas...

Pavasaris Lietuvon šįmet atėjo 
net anksčiau, kaip kalendoriuje 
numatyta. Ištisą savaitę prieš 
Verbų sekmadienį buvo pavasariš- 
,kai šiltas oras, ir jau buvo pra
žydusios žibutės, pumpurais pasi
puošė alksniai ir lazdynai. Pau
kščiai iš šiltų kraštų šįmet pra
dėjo rodytis jau nuo paskutinių 
sausio dienų.

it Marija Urbsienė mirė širdies 
liga š.m. kovo 2 d. buv. Raudono
jo Kryžiaus ligoninėje Kaune, Lie
tuvoje. Ji buvo duktė Prano Ma
šioto, daug rašiusio vaikams, ir 
žmona buv. Lietuvos užsienio rei
kalų ministerio Juozo Urbšio. Ji 
dirbo Kaune bibliotekoje. Su vyru 
ji gyveno pas a.a. S. Čiurlionie
nę, vasarą Palangoje, dažnai lan
kėsi Vilniuje. M. Mašiotaitė-Urb- 
šienė rinko kruopščiai medžiagą 
apie Lietuvą įvairiuose archyvuo
se. Mirė būdama maždaug 64 me
tų.

★ Dono Kazokų chore dainuo
ja solistas Stasys Citvaras (bosas- 
baritonas).

Šis pasaulinio garso choras tu
rėjo visą eilę koncertų Europos 
miestuose. Visur salės buvo per
pildytos klausytojų. Solistas Sta
sys Citvaras paklaustas, ar nesu
tiko kur lietuvių, atsakė, kad, de
ja, nė vieno.

Stasys Citvaras vyksta su visu 
ansambliu j Jungtines Amerikos 
Valstybes.

* Brazilijos Sao Paulo televi
zijos stotis, norėdama paskatinti 
besimokantį jaunimą giliau pažin
ti krašto istoriją, paskelbė kon
kursą. šiame konkurse dalyvavo 
ir stud. Lucija Jodelytė, kuri lai
mėjo 150,000 kruzeirų (1,000 dol.). 
Ji yra susipratusio lietuvio visuo
menininko pramonininko J. Jode- 
lio duktė, aktyviai dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose, o taip 
pat būna pranešėja “Mūsų popie
čių” radijo valandėlėse.

Kita lietuvaitė — Liuda Mo- 
šinskytė, dipl. inž. A. Mošinskio 
ir rašytojos mok. H. Didžiulytės 
Mošinskienės duktė, išsprendė ša
radą ir laimėjo žemės sklypą 
400,000 kruz. vertės naujai sta
tomoje Brazilijos sostinėje Bra
silia.

S Neperseniausiai ii Brazilijos 
i JAV atvykęs inž. M. Ivanauskas 
ėmė realizuoti tarpkontinentinio 
lietuvių bendradarbiavimo planus. 
S. Paulo lietuvių kolonijos radijo 
valandai Tėvynės Garsai jis pa-

KULTŪRINĖ KRONIKA
KARALIAUS VAINIKAS

Vėl knygų rinkoje pasirodė nau
jas Gabijos leidinys Karaliaus vai
nikas, Juozo Sodaičio sudarytas, 
o Ados Korsakaitės iliustruotas 
legendų ir padavimų rinkinys.

Knyga pirmoje eilėje skirta jau
nimui, kuris linkęs iš lietuviškų 
legendų ir padavimų susipažinti 
su turtinga savo krašto praeitimi, 
su kovotojais ir karžygiais.

Išspausdinta 9 dalykai. Vieni 
jų plačiai žinomi (V. Krėvės Mil
žinkapis), su kitais gal ir mažiau 
bus tekę skaitytojui susidurti (J. 
Pronskaus Pasaka apie Neringą, 
J. Remeikos Ragaina), o kai kurie 
dalykai dar tik pirmą kartą išvys
ta pasaulį šioje knygoje (P. Jur
kaus Baltojo žirgo pasaga). Be 
suminėtųjų dar yra N. Mazalaitės 
Karaliaus vainikas, Šatrijos Raga
nos Živilė, A. Vaičiulaičio Kara
liaus Vytauto vėliavnešys Karibu
tas, Vaižganto Vilniaus pilies pa
saka ir A. Vienuolio Medvėgalis.

LIETUVIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS AZIJOJE

“Leninskaja Smena” (Alma- 
Ata, Kazachijoje) 111.21 d. nume
ryje aprašo Vilniaus liaudies dai
nų ir šokių ansamblio gastroles 
Kazachstane. Dviejų mėnesių lai
kotarpyje duodami lietuviški kon
certai "plėšinių užkariautojams” 
(atvežtiems^ iš Lietuvos ir iš ki
tur). Pakeliui esą duoti keturi 

rengė ir išsiuntė: keturias po 15 
minučių programas. Pirmoji — 
prez. Antano Smetonos ir adv. 
Ant. Olio Vasario 16 šventės pro
ga pasakytos kalbos (originalai) 
su atitinkamu abiejų velionių po
mirtinių sukakčių paminėjimu; 
antroji — Vokietijos lietuvių dva
sios vado kapucino tėvo Al. Ber- 
natonio žodis Brazilijos lietu
viams. Trečioji — apie Adomą 
Mickevičių, o ketvirtoji — savo
sios originaliosios kūrybos.

★ Isvietintųjų svetimšalių sto
vykla* Vokietijoje panaikins iki 
1961 metų. Tai nutarė Fed. Vo
kietijos kraštų ministerial pabė
gėlių reikalams. Jų konferencijo
je dalyvavo ir Jungt. Tautų aukš
tasis komisaras pabėgėlių reika
lams Dr. Lindt. Stovykloje esan
čius išvietintus svetimšalius (hei- 
matlose Auslaender) numatoma 
palaipsniui apgyvendinti naujai 
statomuose namuose. 

koncertai ir Dzeskasgane (garsios 
vario kasyklos, pagarsėjusios an
ksčiau savo baisumais darbo ver
gams lietuviams ir kitiems). An
samblis koncertavo taip pat kai 
kuriose Užkaukazės ir Ukrainos 
vietovėse. Kaip žinoma, tas pats 
ansamblis pereitais metais lankėsi 
Lenkijoje ir Rumunijoje, o dalis 
buvo nuvykusi į Briuselį.

CEKŲ-LIETUVIŲ
DRAUGIJOS PARENGIMAS
“Svobodne Slovo”, “Rude Pra- 

vo”, “Lidova Demokracie” (visi 
Prahoje) plačiai paminėjo Lietu
vos operos solistės Aleksandros 
Staskevičiūtės gastroles Čekoslo
vakijoje, kurias suruošė č.ekų- 
Lietuvių draugija.

LIETUVIŲ-LENKŲ FILMAS
..Lenkų spaudos žiniomis, Lietu
vos ir Lenkijos filmininkai gami
na kolektyvinį filmą apie lenkų 
karius, kurie 1939 metais, vykstant 
Lenkijos — Vokietijos karui, gau
siai perbėgo į Lietuvą.

E.I.B.

Dail. R. Viesulas, su savo spal
vota litografija “Vilkas vienaakis” 
dalyvaus Print Council of America 
rengiamojoje reprezentacinėje šio 
krašto parodoje “Amerikos grafi
ka šiandien”, ši paroda vienu ir 
tuo pat metu, š.m. rugsėjo 15 d. 
atsidarys aštuoniuose Amerikos 
meno muzėjuose.

šiai parodai atrinkta tik 75 
Amerikos dailininkai-grafikai, ir 
Vašingtono National Gallery iš 
išstatytųjų darbų įsigys po vieną 
dailininko darbą savo nuolatinei 
grafikos kolekcijai.

Iš spaudos išėjo Aloyzo Barono 
“Mėlyni karveliai”. Tai apysakai
tės mažiesiems, čia jis eina tuo 
keliu, kuriuo buvo pradėjęs eiti 
dar būdamas mažas. Skirtumas tik 
tas, kad vietoj eilėraščių išleido 
apysakaites.

Knygoje yra astuonios apysakai
tės, nors trumpos ir lengvos, bet 
labai prasmingos.

Apysakaičių veikėjai — vaikai. 
Vaikiški jų pergyvenimai, bet nė 
kiek nemažesni, kaip suaugusiųjų. 
Didelės jų problemos (vaikišku 
mastu matuojant), bet visos lai
mingai išsprendžiamos, visos ne
laimės baigiasi gerai.

GERBIAMI 
TAMSTOS!

Kaip jau žinote, Tėvynės My
lėtojų Draugija yra užsimojusi iš
leisti kitą didelį veikalą apie mū
sų tėvų kraštą — “Lietuvos 
Žemių Aprašym ą”. 
Tame veikale bus atvaizduotos vi
sos žymesnės to krašto vietovės: 
miestai, miesteliai, didesni kaimai, 
ežerai, upės, kalnai bei piliakal
niai su jų gražiomis ypatybėmis. 
Bus atpasakota kiekvienos vieto
vės ryšiai su praeitimi ir užsilikę 
apie juos padavimai.

Visa tai sudarys gyvą ir įdomų 
Lietuvos aprašymą, kokio dar ne
turėjome iki šiam laikui. Į tą kny
gą įdėsime daug gamtos ir vieto
vių vaizdų, kurių dalis bus spal
voti; knygoje taip pat tilps da
bartinės ir istorinės Lietuvos že
mėlapiai.

Toks veikalas be abejo atgai
vins mumyse daugelį malonių pri
siminimų apie Lietuvą, apie tas 
vietoves, kuriose praleidome kū
dikystės dienas, arba iš kurių yra 
kilę mūsų tėvai.

Sėkmingesniam šio darbo atliki
mui reikalinga ir jūsų pagalba. 
Aprašykite kad ir trumpai apie 
vieną, kitą vietovę Lietuvoje, ku
rią atsimenate, ar tai būtų kalne
lis, ar miškas, ar ežeras, ar kai
mas, ar miestelis. Tokia medžia
ga mums labai reikalinga, nes ji 
pagelbės atkurti gyvesnius ir tik- 
resnius paveikslus. Kas pažįsta 
arba yra matę kokią vietovę, tam 
nesunku ir šį bei tą apie ją prisi
minti.

Už tą pagalbą Tėvynės Mylė
tojų Draugija bus jums dėkinga. 
Panašios rūšies knyga apie Lietu
vą mums yra labai reikalinga. To
dėl bendromis pastangomis išleis
kime ją kaip galima pilnesnę ir 
puošnessę. Tokiu veikalu mes, iš 
tikrųjų, galėsime pasidžiaugti.

Savo paruoštą medžiagą arba 
turimus Lietuvos vietovių vaizdus 
pasiųskite mums kaip galima grei
čiau.

Linkėdami jums viso gero, pa
siliekame su gilia pagarba:

Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
Mikas Vaidyla — Pirmininkas, 
Martinas Kasperaitis — Sekret. 
1827 Linden Avenue, Racine, 
Wisconsin, U.S.A.'

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

APSAKYMAS

Aš niekam nenoriu blogo. Ir ne 
tik savo vaikeliams, bet ir Valenti
nai. štai ji paprašė, o aš jai pa
sakiau savo telefono numerį. Va
lentina norėjo, kad ją palydėčiau, 
priminė, kad niekad nebuvusi va
saros kavinėje, bet aš lyg ungu
rys išsisukau... Alaus bonką su 
malonumu išgerčiau, tačiau vai
kai... Kur mano vaikai?... Pasku
tinę trirublę šiandien jiems atida
viau, tegul vaišinasi vaisvandenių 
ir “Eskimo”...

Galų gale vaikus suradau. Jie 
stumdėsi prie kinoteatro durų, 
strykčiojo nuo laiptelių, o pati ma
žiausioji graužė kažkieno numestą 
nebaigtą valgyti obuolį.

Kad dabar mus žmona pama
tytų!

Grįžome pavėlavę. Bet nuostabu 
— žmona šį kartą nesibarė.

— Tu gerai atrodai! — tarė ji, 
žiūrėdama į mane ir meiliai šypso
damasi. — Tau naudinga pasivai
kščioti, pabūti su vaikučiais tyra
me ore. Tu turi dažniau išeiti.

Ji švelniai paglostė mano 
skruostą. Pabučiavo.

— Nebūk toks susiraukęs, And- 
riuk... Šiandien sekmadienis. Nors 
šiandien būk linksmas su savo žio
geliais ir žiogiene!... O aš jums 
saldų pyragą su braškėmis iške
piau! Liežuvį prarysite! Na, ran
kas plaut, ir prie stalo!

I žmonos akis nedrįsau žvilgte
rėti. Gėdos, kaip matote, aš dar 
nepraradęs.

Vakare, suguldę vaikus, mudu 
su žmona dar pasėdėjome ant ka
napos. Ji lyg džiugią paslaptį man 
pasakojo, kad vyriausias sūnus pri

sipažino parašęs laišką mergaitei, 
tos pačios dešimtos klasės gimna
zistei, kuri jam labai patinka...

— Ar ne per anksti, viščiukas, 
panomis susidomėjo? Dvejetukų 
neturi? — paklausiau.

— Jis labai gerai mokosi! — di
džiavosi žmona. — O, kokia laimė, 
Andriuk, kad vaikai nuoširdūs ir 
atviri su tėvais. Jie mumyse mato 
kilnius, pasitikėjimo vertus bičiu
lius!

— Chm... — įsikniaubiau į pa
galvę. Ir prieš užmigdamas pabu
čiavau žmoną į ausytę, o pats nus
prendžiau: pakvailiojau su Valen
tina ir gana! Ne mano amatas 
mergeles vilioti. Tegul Andrius 
jaunesnysis pavaduoja tėvą!

Kitą rytą, dar nespėjus atkimš
ti tušo bonkutės ir išvalyti su 
amoniaku plieninio brėžtuvo smai- 
galiuko, įbėgo sekretorė ir pakvie
tė mane pas direktorių.

Čia kas per naujiena?
Klaidų brėžiniuose neradau, gir

tas j darbą neateinu, su žmona ne
siskiriu. Ko gi jam prireikė?

Direktorius savo įpročiu trynė 
dideles, lyg lokio letenos, rankas. 
Jis tarė:

— Pasiimkite visą medžiagą apie 
prikabinamąjį mazgą, instrumen
tus, ir ryt iš ryto lėktuvu į Mask
vą! Jūs reikalingas inžinieriui. 
Ten — kolegija. Ką tik telefona- 
vo. Reiks vieną kitą detalę per
braižyti. Kombainas visus suža
vėjo. Bus ir premijukė!... O dėl 
bilieto nesirūpinkite. Jau išbėgo 
atnešti. Kaip šeimynėlė? Visi 
sveiki, gyvi?

Jis draugiškai mirktelėjo.

Braižykloje į mane dėbčiojo 
pavydžiai.

— Kai tik į Maskvą — vis tave 
ir tave lėkdina...

Artėjo priešpiečiai.
— Jus prie telefono! — atkišo 

man ragelį.
I ausį sučiauško Valentina.
O aš ją visai buvau pamiršęs!
— Šį vakarą prie centrinės vais

tinės! Aš labai prašau... — malda
vo Valentina.

— Jokiu būdu! — išsisukinėjau.
— Užverstas ligi viršugalvio tar

nybiniais reikalais.
— Aš jus labai prašau... — ne

pasidavė Valentina. Jos balselis 
per telefono ragelį skambėjo visai 
kitaip, negu Jaunimo sode po kle-_ 
vu. Dabar jame aidėjo kažkoks 
metalinis skambesys, replių žvan
gėjimas. Jos tvirtai norėjo mane 
sučiupti.

— Ryt ankstyvuoju lėktuvu 
skrendu į Maskvą... — bandžiau 
išsisukti.

— Oi, kaip puiku! Tada aš at- 
■važiuosiu jūsų išlydėti!

Mano delnas, laikantis telefono 
ragelį, išprakaitavo.

— Ačiū! Bet jūs nesivarginkite. 
Ir iš viso... ,

— Ne! Ne! Ne! — kirste nu
kirto mano žodžius Valentina. — 
Aš atvažiuosiu! Būtinai atvažiuo
siu! O gal jūs pakelėje su savo 
personaline mašina stabtelėsite 
prie mano namų?

Ambicija neleido prisipažinti, 
kad mano personalinė mašina — 
mėlynas autobusas už trisdešimt 
kapeikų. •

— Remonte! — striukai atsa
kiau, žvairai dirstelėdamas į kai
myną braižytoją, kuris, katino vai
kas, atidžiai klausėsi mūsų pašne
kesio. Tai jis nepatenkintas, kad 
skrendu aš, o ne kitas kuris.

Padėjau ragelį nusilpusia ranka. 
Jokios abejonės — Valentina at
vyks! Aš keikiu savo pagyrūniš
ką būdą. Ir reikėjo man išsiple
pėti apie kelionę! Ta mergiotė 
visai neturi gėdos. Prilipo lyg 
šlapias lapas.

Dar iš vakaro žmona į lagaminą 
sudėjo barzdai skusti prietaisus, 
pižamą, o švarko viršutinėn kiše
nėn įbruko raštelį — instrukciją. 
Vaikams šiltų - kelnyčių, smulkių 
dovanėlių, saldžiųjų migdolų, dar 
kažką namų ūkiui. O jai pačiai... 
Na, ką aš pats panorėsiu. Įdavė 
žmona pirkiniams ir atitinkamą 
sumą. Iš neliečiamo namų fondo, 
kuris, jos rūpestingumo ir taupu
mo dėka, niekad neišsekdavo.

— Gal tave palydėti į aerodro
mą? — pasisiūlė ji. — Aš taip 
bijau kelionių lėktuvais. Skaičiau 
laikraštyje — Amerikoje lėktuvas 
su keleiviais atsimušė į kalną.

— Mes per kalnus neskrendam.
Rytas buvo pilkas, baltas rūkas 

slėpė medžių viršūnes.
— Tai velniava! jaudinausi. — 

Man reikia priešpiet susitikti su 
vyriausiu inžinierium. Padirbėti. 
Popiet kolegija, posėdis. Ligi po
sėdžio — truks — plyš — brėžinys 
turi būti gatavas. O dabar!... 
Dabar, ko gero, lėktuvas neišskris..

— Rūkas! Aš bijau rūko, — ai
manavo žmona. — Aš tave būtinai 
lydėsiu į aerodromą...

Ar įsivaizduojate mano padėtį? 
Jei žmona tikrai užsispirs kartu 
nuvažiuoti, o ta kvaiša Valentina 
jau tenai — kas tada? Sugriau
tas gyvenimas! Pasaulinio masto 
konfliktas!

Galų gale nuo širdies vienas ak
muo nusirito. Man pavyko išveng
ti žmonos globos. Dumte išdū
miau į autobusą, apgavęs ją, kad 
turiu užsukti pas buhalterį.

(Bus daugiau)

.>. TAURAS — greitas ir sąžiningas patarnavimas vi- X 
X suose jūsų siuntinių- reikaluose, rašykite kainoraščiams ir me- A 
j;~ džiagų pavyzdžiams norimos kainos ir spalvos. V
f ATSTOVAI: Mr. N. Butkūnas, 9, Cowper St., St. Kilda, ‘ 
;Į; Vic., Mr. K. Makūnas, Barton House, Barton, kamb. 29. Can- ' 

berra, Mr. A. Augustinas, D 65. Railway Hostel, Greenacre, < 
N.S.W., Mr. B. Lukavičius, 114, Palm Ave. Royal Park, S. !

Ž Australia., Mr. I. Vitkūnas, 1, Guthrie St., Hillside, Adelaidė. J 

| TAURAS |
•j* A. Briedis, 88, Godsmith Ave., London, W. 3. England. ‘j

—————

į Supply Centre Ltd. j 
į PRAŠO GERBIAMUS KLIJENTUS REIKALAUTI INFORMA-
>! CIJŲ PRIES SUDARANT SAVO SIUNTINIUS LIEfUVON >♦< 
£ IR SIBIRAN. $
•j

Nauji potvarkiai nėra Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams >;
>: ir gataviems drabužiams yra sumažintas), bet reikia žinoti, 

ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai kainuotų, o geriausiai
J paremtų Jūsų artimus. Į.Į
•Ji Peržiūrėję mūsų kainoraščius ir palyginę kainas, įsitikin- >;
H aite, kad siųsdami per Londoną sutaupysite sunkiai uždirbtą >*: 
;*; pinigą, o ir laiką. Siunčiant per Londoną, siuntiniai pasiekia '*■ 
J adresatus per tą patį laiką, lyg jie būtų siunčiami iš Austrą- !«■ 
!♦< lijos oro paštu. Tad pasinaudokite mūsų ilgamete patirtimi. $

Patogumo dėlei, ir kad siuntiniai pasiektų gavėjus trum- 
plausiu laiku, galite kreiptis į P. & B. SUPPLY CENTRE LTD. >! 
atstovą Australijoje: —

J “NERIS” 144 ROSE STREET, Z 
£ YAGOONA, N.S.W. (Sydney) Tel. UJ 4311 ;♦!
£ A.V. BALSYS, 12 LOFTUS STREET, Z 
£ YARRALUMLA, CANBERRA, A.C.T. ' £ 
£ Tel. U 8793. £
A v Xy Užsakant per atstovą Jums nekainuos nei kiek brangiau 

ir vietoj galėsite geriau išsiaiškinti bei pasirinkti norimas pre- >$
!♦: kės. ......•tai; g
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GRAŽIOS AUKOS
Vasario 16-sios Gimnazijos spor

tuojančio jaunimo vajui einant j 
pabaigą, po 2 svarus aukomis jį 
parėmė žinomas koviečių rėmėjas, 
prekybininkas P. Mikalauskas ir 
krepšinio veteranas, stiprusis Syd- 
nėjaus šachmatininkas V. Kože- 
niauskas. Po 10 šil. aukojo K. Pe- 
turytis, A. Stasiūnaitis ir V. Pet
raitis. Po 4 šil. V. Simniškis ir 
Jonas. Aukojusiems nuoširdus

ačiū.
Visi sporto klubų atstovai ir 

pavieniai asmenys, gavę iš Sp. 
Sk. Redaktoriaus šio vajaus aukų 
lapus, yra prašomi juo greičiau at
siskaityti, nes vajus baigėsi balan
džio 30 dieną. Dar ne vėlu ir TAU, 
AUSTRALIJOS LIETUVI, nors 
ir maža auka paremti Vasario 16- 
sios Gimnazijos sportuojantį jau
nimą. Aukas prašoma siųsti Sp. 
Sk. Red. adresu.

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖSE
NAUJA VADOVYBĖ

Kovo mėnesio viduryje kores- 
pondencinio balsavimo būdu tapo 
išrinkta naujas JAV ir Kanados 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko
mitetas (FASKas), kurį sudaro 
Niujorke išstatyti kandidatai. Pa
reigomis spasiskirstė: A. Vakselis 
— pirmininkas, A. Birutis — vi- 
cep., J. Kepenis — generalinis 
sekretorius, A. Ruzgas — sekret. 
ir K. Brazauskas — iždininkas.

žaidė

komandos ir lai- 
Clevelando Žai- 
Amerikoje lietu- 

mažai žaidžia

SPORTO NAUJIENOS Įvairenybės
* G. ŠVEIKAUSKAS yra vie-* A. SNARSKYTĖ, žinomoji sta

lo tenisininkė, šiuo metu sėkmin- nas iš stipriausių Bostono miesto 
gai žaidžia Adelaidės vyrų stalo šachmatininkų. Vykstančiose Mas- 
teniso pirmenybėse, laimėdama____ r____. . sachusetts valstijos, Amerikoje, 
pirmuosius tris susitikimus. Dien- pirmenybėse jis laimėjo II vietą, 
rastis "Advertiser” rašo, kad Al- ‘ nepralaimėdamas nė vienos parti- 
dona šiais metais turi labai daug jos ir lygiomis sužaidęs su meiste- 
galimybių tapti Australijos mote-' riu Curdo, buv. čempionu Gold- 
rų čempione, nes po ilgokos per-' šteinu. Paskutinėse rungtynėse su 
traukos ji vėl intensyviai treni
ruojasi ir atsiekė labai gerą žai
dimo formą.

Sylvania jis laimėjo prieš buv. 
šios valstijos meisterį dr. Keilson.

* STALO TENISO TARPTAU
TINĖ FEDERACIJA priėmė naują 
įstatymą, pagal kurį nuo šių metų 
liepos mėn. 1 dienos yra uždraus
ta naudoti bent kurio tipo kempi- 

' „{„A— /f'onn —O....

* R. ARLAUSKAS ir L. ENDZE
LINS, reprezentuodami Australi 
ją pasaulinėse korespondencinėse 
šachmatų pirmenybėse, I-je ir Il- 
je lentose neturi dar pralaimėji-' ninės (“sponge”) raketės. Tarp- 
mo. R. Arlauskas I-je lentoje su- tautinėse ir vietinėse varžybų bei 
žaidė vėl dvi lygiąsias prieš Trai- ' draugiškose rungtynėse galima
kovic (Jugoslavija) ir Totter (U. 
S.A.), tuo būdu iš viso sužaisda- 
mas 4 lygiąsias. Endzelins Il-je 
lentoje turi vieną laimėjimą ir 
vienas lygiąsias.

žaisti tik su paprastomis guminė
mis arba rauplėtu žvyriniu pavir
šiumi raketėmis, turinčiomis ne 
storesnį kaip 4 mm. paviršių, šias 
taisykles priėmė ir Anglijos bei 
Dominijų stalo teniso sąjungos.

★ R. URMONAS, žinomasis Ade
laidės sklandytojas, kaip praneša 
“Sundap Mail”, su sklandytuvu 
nuskrido 205 mylias iš Cawler į 
Nhil. 'Jis tapo apdovanotas “Auk
siniu C su Deimantu” ženklu.

PERSITVARKO 
"SPORTO ŽINIOS”

Ryšium su naująja FASKas 
valdyba, kuri yra ir oficialusis vie
nintelio laisvajam pasaulyje spor
tinio laikraščio “Sporto Žinios” 
leidėjas, šio laikraščio leidimas ir 
redagavimas iš Čikagos perkelia
mas į Niujorką. Neoficialiomis ži
niomis šio laikraščio naujuoju 
redaktoriumi bus vienas iš žymiau
sių mūsų sporto žurnalistų — Kęs
tutis čerkeliūnas.

gos Arą 60:44.
Jaunučių pirmenybėse 

trys komandos ir laimėjo Detroito 
Kovas. Mergaičių tinklinio varžy
bose dalyvavo 5 
mėtojomis tapo 
bas. Keista, kad 
vaitės merginos
krepšinį ir šių varžybų metu bu
vo sužaista tik jaunųjų merginų 
draugiškos rungtynės Čikagos 
rinktinės prieš Clevelando žaibą. 
Laimėjo čikagietės. Varžybose bu
vo žaidžiama ir jaunių stalo teni
so pirmenybės.

Adelaidėje
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

* KANADA laimėjo pasaulines 
ledo rutulio pirmenybes, įvyku
sias Prahoje, Čekoslovakijoje. Ka
nadiečiai buvo surinkę vienodai 
taškų su rusais, tačiau, turėdami 
geresnį įvarčių skaičių, tapo lai
mėtojais. Jie įkirto 21 ir gavo 7, 
kai Rusija įkirto 20 ir gavo 10 
įvarčių.

* BUVUSIOSE PASAULIO 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE Či
lėje, Brazilijos rinktinėje žaidė 
ir vienas ten gimęs lietuvis Brat- 
kauskas, kuris savojoje komando
je buvo pats geriausias, laimėda
mas jai daugiausiai taškų. Visose 
programose ir spaudoje šio Brazi 
lijos lietuvių krepšinio “žvaigž
dės” pavardė buvo rašoma lietu
viškai.

ŽUVŲ GABUMAI
Vienas mokslininkas nutarė iš

aiškinti, ar žuvys gali atskirti 
žmogaus tariamus garsus. Tuo 
tikslu jis į du greta stovinčius 
akvariumus įleido mažus šamus ir 
pavadino vieną Adomu, kitą Ieva. 
Pašaukęs kurią nors žuvytę vardu, 
jis pavaišindavo ją slieku. Po ku
rio laiko “Adomas” ir “Ieva” iš
moko skirti savo vardus ir šaukia
mi pasirodydavo. Pažymėtina, kad 
Adomas nepasirodydavo, ištarus 
Ievos vardą, o Ieva — Adomo. 
Vėliau paaiškėjo, kad šamukai “iš
kalė” ne ištisai savo vardus, bet 
tik pirmuosius: "a” ir “ie”.

Dar “gabesni” pasirodė ešeriai: 
juos pasisekė išmokyti “skaityti”. 
Jiems buvo rodomas stambiomis 
juodomis raidėmis parašytas žodis 
"sliekas”, žuvys puldavo prie mai
tinimo vietos, o kai pasirodydavo 
užrašas "tuščias”, jos plaukdavo 
atgal.

Karpius pasisekė išmokyti išal
kus. .. paskambinti. Tai buvo pa
siekta šiuo būdu. Į vandenį buvo 
įmesta stiklinė plūdė. Kai kuri 
nors žuvytė ją griebdavo, gauda
vo slieką. Taip jos įprato duoti 
ženklą apie “pietų laiką” grieb- 
damos 6 plūdes. Vėliau prie plū-

dės buvo pririštas siūlas, sujung
tas su skambučiu. Pagaliau žuvys 
buvo įpratintos gauti maistą tik 
uždegus šviesą. Išeidavo taip. Virš 
akvariumo užsidega šviesa, žuvys 
puola prie plūdės, patraukia ją ir 
skuba j kampą, kur maitinamos.

Žuvys gali -viena kitą pažinti. 
Tai rodo toks bandymas. Akva
riumas buvo pertvertas stiklu ir 
į vieną jo pusę buvo įleista lyde
ka, o kitą — žuvytė gupi. Lydeka 
tuoj puolė žuvytę, bet skaudžiai 
atsitrenkė į stiklą. Taip ji darė 
daug kartą kol, pagaliau “nuta
rė”, kad gupi per daug pavojin
ga. Išėmus stiklą, lydeka sekė gu
pi akimis, bet jos nelietė, {leidus 
į akvariumą keletą gupi, lydeka 
tuoj jas surijo, palikdama tik vie
ną — savo “seną pažįstamą”.

NUGAROS KASYKLIS 
KIAULĖMS

Neseniai vienoje įįikagos galvi
jų parodoje buvo rodomas elekt
roniškas kiaulių užtvaras, pava
dintas “švelnios priežiūros namu”. 
Ūkininkui tereikia paspausti ati
tinkamus mygtukus ir jo kiaulės 
automatiškai pašeriamos, nuplau
namos ir pagaliau didžiausia pra
banga — jas tenkina elektrinė nu
garai kasyti mašina.

PŪKINES KALDROS

JAUNIŲ PIRMENYBĖS
Kovo mėnesio pabaigoje Čika

goje įvyko Vidurinių Vakarų Spor
to Apygardos jaunių pirmenybės, 
kuriose dalyvavo apie 160 jaunų
jų sportininkų, atstovaujančių 7 
sp. klubus. Vyrų krepšinį laimėjo 
.Čikagos Neris, baigmėje įveikęs 
Cleveland© žaibą 52:51 ir čjka-

■ A.L.S.K. “Vytis” savo metinį 
visuotiną susirinkimą turėjo š.m. 
balandžio 12 d. Į valdybą buvo iš
rinkti visi buvę valdybos nariai, 
ir, turint galvoje ateinančią spor
to šventę, vienu nariu buvo išrink
ta daugiau, negu anksčiau. Dabar
tinis V-bos sąstatas yra šis: Pir
mininkas: J. Jaunutis, vice-pirm. 
G. Rakauskas, sekretorius B. Ne- 
meika, kasininkas J. Strankaus- 
kas, Sporto vadovas E. Taparaus- 
kas, moterų vadovė: O. Mikalai- 
nytė ir administratorius J. Donc- 
la. Kandidatais paliko O. Keler- 
taitė ir P. Andrijaitis.

sportinė 
ji daly- 
1960 m. 
gali vėl

* ŠIŲ METŲ LIETUVOS 
KREPŠINIO rinktinė sudaryta iš 
šių žaidėjų: Buzelio, Čapliko, 
Centvainio, Giedraičio, Grikšto, 
Iminavičiaus, Krušinsko, Lauritė- 
no, Matačiūno, Masiulio, Petke
vičiaus, Ruzgio, Skuodžio, Ston
kaus ir Stumbrio.

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

ROSE

STALO TENISAS

★ TAUTINĖ KINIJOS 
vadovybė praneša, kad 
vaus futbolo žaidynėse 
Romos olimpiadoje, kas
sukelti nesusipratimų, kaip kad 
buvo Pasaulio Krepšinio Pirmeny
bėse šių metų sausio mėn. Čilėje, 
kai Sovietų rinktinė atsisakė su 
jais žaisti ir tapo visiškai diskva
lifikuoti, nors ir buvo surinkę dau
giausia taškų.

DOVANŲ SIUNTINIAI I 
Į LIETUVĄ

(Muitai iš ankito sumokėti) j
Dėl mūsų tarnybos reko-l 

mendacijų pasiklauskite vieną 
iš daugelio jūsų tautiečių, 
buvusių mūsų klijentų.

PASINAUDOKITE 
GREIČIAUSIU IR 

PIGIAUSIU KELIU
per

0. STRAUTS

Stalo teniso pirmenybių varžy
bos jau prasidėjo. Vytiečių vyrų 
I-ji komanda susitiko su Sagasco 
komanda, kurią nugalėjo 8-3 re
zultatu. Už Vytį žaidė Ignatavi
čius, Petruška ir Adutavičius. Vy
rų II-ji komanda susitiko su Wood
ville ir pralaimėjo. Mergaičių I-ji 
komanda žaidė su Glenelg koman
da. Vytietės laimėjo 6-5 rezulta
tu. Mergaičių II-ji komanda turė
jo žaisti su Woodville, bet, prie
šui neatvykus į rungty nes, ■ laimė
jimas buvo užskaitytas vytietėms 
be kovos.

* ŠKOTIJOS futbolo rinktinės 
žaidėjas D. Mac Kay, 24 m. am
žiaus, buvo parduotas Anglijos I 
divizijos — Tottenham Hotspur 
komandai už 84.000 dolerių.
* V. PALČIAUSKAS, E. STAK- 

NYS ir K. JANKAUSKAS yra 
nauji Amerikos ekspertų klasės 
šachmatų žaidėjai, taip praneša 
“U.S. National Chess Ratings”.

■* K. STALIORAITIS laimėjo 
Esseno miesto Vokietijoje šach
matų pirmenybes, surinkęs 12:2 
taškų.

* Sovietų Sąjungoje jau dabar 
pradedama ruoštis sekančių metų 
olimpiadai Romoje. Į S. Sajg. rink
tinę jau dabar yra įtraukti 5 lietu
viai nariai ir 10 lietuvių kandida
tų, kaip — pasaulio ieties metimo 
rekordininkė B. Kalėdienė-Zala- 
gaitytė, disko metikas A. Baltuš- 
nikas, rutulio stūmikas A. Vara- 
nauskas, bėgikas J. Pipynė ir pen- 
kiakovininkė D. Nepaitė.

MALONŪS SKAITYTOJAI!

ŠACHMATAI

Nepamirakite *avo pareigos: 
Postai notėmis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

Adelaidė
Victoria Co., 

39 Chester St., City.
Tel. W 2684

Sydnėju* [H
- Piccadilly Arcade Cį

Antras aukštas, kambarys 50į
Castlereagh St, City “j

Tel. BM 6787 ffl

g CABRAMATTOS S

I
John Tocovenko y

prirenka Jum* geriautiu* i; 
akiniu*

Atidaryta antradieniais, ket- 
virtadieniais, ir šeštadieniais :) 
nuo 10 v. ryto iki 4 v.vak. ;;
Pagalba nuo akių negalavi

mų ir galvot ikausmų.
KALBA RUSIŠKAI

S

J. Strautins i i
5-TH FLOOR

306 The Causeway
MELBOURNE X

■ ; xxx <

!■ SIUNTINIAI I LIETUVĄ S

Vyties šachmatininkų komanda 
susitiko su A.T.C., kurią nugalėjo 
4-1 rezultatu. Tai antras laimėji
mas iš eilės vytiečių naudai.

B.y.

t

ir
ir

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

91 Darlinghurat Road, Kings Cross Sydney, 
Australia. 

PHONE FA 5195
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 

maisto siuntinius TIESIAI j Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2į mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplu* Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W.
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. X 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’* Delicate*.en, 557 Hunter Street, £ 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, X 
2nd Floor, Tel.: MF 2161 arba 63 — 2161. X
PERTH, W.A.: S. & L. Furni*her», 229 Newcastle Street, Perth, V 
W.A. Tel.: BA 7842. ?
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica*, 41 Tapley’s HiU Rd., Hendon X 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879. X
BRISBANE, Q’LAND: I. T.urpaleff, 538 Stanley St., South | 
Brisbane, Qland. Tel. 4-3038. ?

. 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.
Prekes duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

^nnmiininiiiiiiinimiiiniiniiiiiinninnnnnnininiiiiiniiiniiiiniiiintniiiiiiiJiiiiintiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiuiniiniiuiniiiuuHUiHiiuHiiHiiiHiiuH^
PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS
SAV.

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

gįmiiiuumiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiin 

-^Z5H525a5S5a5H5HS2SHSHS2SHSESaSE5252S2S252SB5H525ESasa525H5BSH5^  
į EUROPIETIS SPECIALISTAS R

OPTIKAS
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
K akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
Cj šeštad. 9-13 vai.
H 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
n) (Priešais Melbourno Town Hali.) 
S Centr. 1819
<Sž5a5BSa5H5H5ž52Sa5ESa5B5ūS2S2525ū5ūS2SH5aSž5BS25252SE52Sa52Sž5?

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS „SAVIESIEMS I LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykit e, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokiu* siuntiniu*, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA SALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.

5
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ratai pastoge
GRIŽO DR. VYT. DONIELA 

t
“JEIGU AUSTRALIJOS LIE

TUVIAI IS SAVO MINČIŲ IŠ
MESTŲ AMERIKĄ, JIE BŪTŲ 
PATYS LAIMINGIAUSI TREM
TYJE, KAI TUO TARPU DA- 
DAR AMERIKOS LIETUVIAI, 
NETURĖDAMI DAUGIAU APIE 
KĄ SVAJOTI, JAUČIASI LAI
MINGESNI", pareiškė prieš ke
letu dienų iš Europos grįžęs nau
jasis filosofijos daktaras Vytautas 
Doniela.

Australijos lietuviams, o dau
giausia sydnėjiškiams, gerai pa
žįstamas V. Doniela, įsigijęs Syd 
nejaus universiteto B.A. ir M.A. 
mokslo laipsnius, nepasitenkino 
jais, bet, gavęs valstybinę dviejų 
metų stipendijų, išvyko į Vokie
tijų, kur Freiburgo ir laisvu atos
togų metu Oxfordo, Anglijoje, 
universitetuose gilino žinias pa
mėgtoje filosofijos mokslų šako
je. Dviejų metų įtemptas studi
jas jaunasis mokslo vyras šiais 
metais apvainikavo filosofijos 
daktaro laipsniu, kas jam, jo tė
vams ir visiems Australijos lietu
viams teikia pasididžiavimo ir pa
sigerėjimo. Įgytieji jauno dakta
ro mokslo laipsniai ir jo ryžtas 
siekiant mokslo gali būti geriau
siu pavyzdžiu mūsų jaunajai kar
tai, nes dr. V. Doniela, Lietuvą 
apleidęs tik 14 metų amžiaus, jau 
1948 metais baigia lietuvių gim
nazijų Dedelsdorfo stovykloje ir 
24 metų slenkstyje jau įsigyja 
Sydnėjaus universiteto B.A. lai
psnį. Po dviejų metų jis gauna 
M.A. ir šiandienų filosofijos mo
kslų daktaratų.

Šalia savo įtempto ir sunkaus 
darbo universitete ir vėliau biblio
tekoje, jaunasis daktaras, Lietuvą 
ir savo gimtųjų Žemaitiją apleidęs 
tik prasidedančioje jaunystėje, 
Australijos lietuvių gyvenimo ir 
lietuviškojo darbo nesišalino, bet 
į jį gilinosi ir jį dirbo su didžiau
siu atsidėjimu. Nuo 1952-jų metų 
jis buvo šviesos sambūrio Austra
lijos regijono valdybos narys ir 
savo įtaka labai daug prisidėjo 
prie labiausiai mėgiamų Sydnėju- 
je diskusinių vakarų išpopuliari
nimo ir teikiamos didelės naudos 
akademiniam Sydnėjaus jaunimui. 
1953 metais jis buvo Australijos 
Liet. Studentų S-gos pirmininkas 
ir, jeigu šiandien Australijos lie
tuviai studentai yra taip gražiai 
susiorganizavę ir tremties akade
miniame gyvenime tęsia gražią
sias Lietuvos studentijos tradici
jas, tai dėlto didelis nuopelnas 
priklauso buvusiam jų kolegai — 
jaunajam daktarui, kurio pasėtoji 
sėkla kasdien vis auga į stipresnį 
ir vešlesnį medį.

Nuo 1954-jų metų dr. V. Donie
la įsijungė į visuomeninį gyveni
mų ir buvo Australijos L.B. Kraš
to V-bos narys, vadovaudamas vi
sam Australijos lietuvių kultūri
niam gyvenimui. Be šių pagrindi
nių tautinių pareigų, jis buvo ak
tyvus Sydnėjaus “Plunksnos Klu
bo” narys, bendradarbiaudamas 
“Mūsų Pastogėje”, Amerikos lie
tuvių spaudoje ir Lietuvių Encik
lopedijoje.

Kai daugelis mūsų tautiečių, 
laimės ar geresnio gyvenimo be
ieškodami, dažnokai apleidžia Aus
tralijos krantus, tai š.m. balandžio 
23 d. jaunasis daktaras, apvažia
vęs Ameriką, Kanadą, Angliją, 
Vokietiją, Prancūziją, Olandiją ir 
kt. valstybes, išlipo vėl Sydnėjaus 
uoste. Saule nudegęs veidas šyp
sojosi, kaip išvydo savo artimuo
sius. Per du metus primiršti Syd
nėjaus miesto vaizdai vėl atgijo. 
Jaunasis daktaras vėl Sydnėjuje 
savo tėvų, artimųjų ir draugų 
tarpe.

(SPŪDŽIAI PASAULYJE
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary

ba, savo tarpe turėdama aktyvų 
narį, jaunojo daktaro tėvą P. Do- 
nielą, nutarė kukliomis vaišėmis 
pagerbti grįžusį svečią ir jo tė
vus. Talkaujant geraširdėms Syd
nėjaus Moterų Soc. Globos D-jos 
ponioms, Taryba š.m. balandžio

— Nors Europą palikau jau 
pavasarėjant ir atvažiavau į šiltą
ją Australiją žiemos pradžioje, ta
čiau pirmas Australijoje sutiktas 
mano "svečias”, kuriam, atrodo, 
aš gana patikau, yra sloga, — pa
reiškė Jūsų bendradarbiui Dr. Do
niela.

— Visose savo kelionėse po 
Ameriką, Kanadą ir vėliau po 
Europą aš stengiausi sutikti juo 
daugiau lietuvių ir, pažinęs jų 
gyvenimą, jį sugretinti su Austra
lijos lietuvių buitim, čia lietuviai, 
mano nuomone, yra įsikūrę gerai 
ir jų lietuviškasis bei kultūrinis 
gyvenimas nesmunka, bet kyla, 
žinoma, Amerikoje ir Kanadoje, 
kur yra daug daugiau mūsų inte
lektualų, tatai atsiekti yra daug 
lengviau, tačiau ten yra daug dau
giau paskirų partijų, nuomonių 
skaldymosi ir ginčų. Tuose kraš
tuose, daugumoje, visa veikla bu
riasi apie esamus laikraščius, ku
rių yra gana didelis skaičius. Sa
kysime, Čikagos lietuvis kiekvie
ną rytą, gavęs vieną ar kitą lie
tuvišką dienraštį, jame randa vis
ką ir jam nėra reikalo skaityti 
amerikoniškąją spaudą.
— Kaip yra su priaugančiu jauni
mu?

— ši problema yra aktuali vi
same tremties gyvenime. Ameri
koje yra daug lietuviškųjų para
pijų, turinčių savas mokyklas, 
taip pat yra gimnazijų ir kitų mo
kyklų, tačiau jose yra daug ir 
nelietuvių mokinių ir, jeigu atei
tyje lietuviai pradės apgyvendin
ti tolimesniuos priemiesčius, kas 
jau dabar sparčiai vyksta, tai lai
kui bėgant ir pačios gyvenimo są
lygos privers lietuviškas mokyklas 
užsidaryti. Ir Vokietijos Vasario 
16-je Gimnazijoje, dabar turinčio
je per 160 mokinių, prieauglis su 
laiku gali sumažėti, nes daugumo
je abiturientai, baigę šią gimna
ziją, emigruoja į Ameriką ir ten 
studijuoja toliau. Vasario 16-ji 
Gimnazija, kurioje man teko būti 
du kartus, yra vietintėlė tikroji 
lietuviškųjų tradicijų gimnazija, 
kuriai panašios nėra niekur kitur.

— Gal teko Vokietijoje sutikti 
ii Lietuvos nesenai atvykusių?

— Taip, teko jų sutikti gana 
nemaža. Tatai daugiausia Lietu
vos vokiečiai, nes, pagal praėjusių 
metų susitarimą, visi Lietuvos vo
kiečiai, kurie iki 1939 metų karo 
pradžios turėjo Vokietijos piliety
bę, galėjo išvažiuoti į Vokietiją, 
šie Lietuvos vokiečiai, kaip tai
syklė, daugumoje ‘buvo ištremti 
į Sibirą ir iš ten vėliau grąžinti 
Lietuvon. Jų vaikai beveik visi 
kalba tik lietuviškai ir Vokietija 
nėra perdaug patenkinti, nes ir 
patys vokiečiai jau jų nelabai nori 
skaityti vokiečiais. Beveik visi Lie

26 dieną, po lietuviškųjų pamal
dų, paruošė sutiktuvių pietus, ku
riuose dalyvavo jaunojo daktaro 
giminės, bičiuliai ir Namų Tary
bos kviestiniai svečiai. Po gražių 
Tarybos pirmininko p. Dantos, or
ganizacijų ir pavienių tautiečių 
sveikinimų, sugiedojus Ilgiausių 
Metų, dr. V. Doniela įspūdingai ir 
gražiai pasakojo savo išgyveni
mus ir atsakinėjo į gausybę įvai
riausių klausimų.

DR. VYT. DONIELA

tuvos vokiečiai labai gražiais žo
džiais atsiliepia apie Lietuvą ir 
lietuvius, leisdami savo vaikus mo
kytis į Vasario 16-sios gimnaziją.

— Koks dabar gyvenimas Vo
kietijoje?

Vokiečiai, taip pat ir olandai, 
belgai tiesiog stebuklingu būdu 
atsistato, ir šių dienų Vokietija 
yra pilna moderniškų pastatų. 
Maisto, drabužių ir darbo Vokie
tijoje yra pakankamai. Prekės 
kainuoja gana pigiai, ypatingai 
visoki motoriniai ir elektriniai 
reikmenys. Vokietija turi savo ka
riuomenę, kuri, išbandžiusi ame
rikonišką tvarką ir laisvumą, nu
sivylė šiomis savybėmis ir jau 
šiandieną vėl grįžtama prie seno
sios disciplinos karinėj kasdieny
bėj. Amerikiečių kariuomenės yra 
nemažai, tačiau jų gatvėse uni
formuotų nepamatysi, o tik tarny
bos metu, nes laisvalaikiu jie vai
kšto civiliškai apsirengę, ko anks
čiau nebūdavo.

— O kaip gyvena lietuviai Ang
lijoje?

— Londono lietuviai, kurių, be
rods, ten gyvena tik apie 600-800, 
savo komerciniu susitvarkymu ga
lėtų būti pavyzdžiu ne tik Aus
tralijos, bet ir viso pasaulio lietu
viams. Jų bendruomenės namai 
Londone yra visos lietuvybės cen
tras, ir jie yra vieninteliai, ku
riuos turi bendruomenė. Be nese
nai įsigytos netoli Londono vasar
vietės, Londono Lietuvių Namai 
yra tvarkomi komerciniu pagrin-a 
du ir jie, kaip ir ūkis, neša gryną 
pelną, dalijamą tautiečiams, įne- 
šusiems savo kapitalą.

— Ar teko sutikti Australijoje 
gyvenusių lietuvių?

— Taip, Čikagoje prie manęs 
priėjo ir vėliau pas save pakvie
tė vienas prieš 6 metus į Ameriką 
išvykęs Bankstowno lietuvis. Jis 
dabar turi “Saliūną” — restoraną. 
Pasakojo, jog jame tenka būti, jei
gu nori daryti biznį, 7-nias dienas 
savaitėje maždaug po 20 valandų 
per parą, ką jis, padedamas žmo
nos, ir daro. Sakėsi, jog norėtų 
bent trupučio benkstowniškos ra
mybės.

Pasisvečiavęs vos keletą dienų 
savo tėvų namuose. Dr. V. Donie
la išvyko į Newcastel'j, kur gavo 
paskyrimą dirbti universitete. Lin
kint jaunajam daktarui geriausios 
sėkmės jo asmeniniame gyvenime, 
tikėkimės jį vėl dažnai matyti ir 
girdėti lietuviškojo gyvenimo su
sibūrimuose bei lietuviškosios 
spaudos skiltyse.

A. L-tis

SYDNŽJUS
NAUJAS SKAUTŲ TĖVŲ 

KOMITETAS
š.m. balandžio 26 d. Bankstow

no Lietuvių Namuose įvyko Skau
tų Tėvų, Rėmėjų bei Bičiulių su
sirinkimas.

Tėvų Komiteto valdybon išrink
ta ii' pareigomis pasiskirstė se
kančiai: Pirmininkas Br. Sta- 
šidnis, sekretorius — J. Mickie
nė, iždininkas — S. Sankauskas, 
nariais liko — V. Glionertas ir J. 
Radinas.

Dalyvavo apie 20 asmenų.
Taip pat buvo tartasi ir eina

maisiais reikalais.

PRANEŠIMAS
Š.m. gegužės 10 d. 11 vai. 30 

min. prie St. Benedict bažnyčios 
(Broadway), dar prieš motinos 
dienos minėjimo pradžią įvyks 
Sydnėjaus skautų D.L.K. Kęstučio 
d-vės sueiga.

Dalyvaujam uniformuoti.
Draugininkai

PRANEŠIMAS

Po Skautų Tradicinio Kaukių 
Baliaus Cabramattos salėje rasta 
moteriška tamsi skara. Skambinti 
UB 1421.

PRANEŠIMAS
Š.m. gegužio 9 dieną (šeštadie

nį) 7 vai. vak. ruošiamas pobūvis 
pagerbti visus Sydnėjaus Univer
sitetų lietuvius graduantus. Ta 
proga Dr. Vyt. Doniela duos atsa
kymus į studentų paklausimus.

Maloniai kviečiami tautiečiai 
juo skaitlingiau atsilankyti.

Pobūvis vyks Anthony Doherty 
Hall salėje (kampas Crown ir Col
lins Str., East Sydney).

Bus pasilinksminimas su šokiais, 
{ėjimas neapmokamas.

Valdyba

PAMALDOS
Iškilmingos pamaldos už gyvas 

ir mirusias motinas Sydnėjuje — 
gegužės 10 d. St. Benedict’s bažn., 
Broadway 12 vai. 30 min.

Tėvas L. Paltanavičius klausys 
išpažinčių nuo 11 vai. prieš pamal
das.

Kviečiami visi tautiečiai savo 
pagarbą ir padėką motinoms iš
reikšti malda, o ypač priimant šv. 
Komuniją.

Tuojau po mišių bus giedamos 
gegužinės pamaldos.

— x —
Gegužės 7 d. — ketvirtadienį — 

Kristaus Dangun Žengimo šventė 
— šeštinės. Lietuviškų pamaldų 
nebus, šv. mišios privalomos — 
artimiausioje savo bažnyčioje ry
te ar vakare.

Gegužės 7 d. gegužinės pamal
dos St. Mary’s lietuviams parapi
jos bažn. 7 vai. vakaro. Po jų tuo
jau seks šv. Mišios, laikomos vie
tos kunigo.

Gegužės 9 d. — šeštadienį ge
gužinės pamaldos Lidcombe — 
Auburn lietuviams p.p. Kažemė- 
kaičių namuose, 50 Rawson St., 
Lidcombe, 5 vai. p. p.

Gegužės 17 d. Sekminės — pa
maldos Bankstowne, St. Brendan’s 
bažn. 10 vai. 45 min.

Per visą gegužės mėnesį po šv. 
Mišių Camperdowne (12 vai.) 
kiekvieną sekmadienį bus gieda
mos gegužinės pamaldos.

— x —
Naujas telefono Nr.: LM 9509, 

kuris yra darbo kambaryje — raš
tinėj.

K.P.B.

BANKSTOWNAS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
š.m. balandžio 19 d. Bankstow

no Lietuvių amuose įvyko A.L.B. 
Bankstowno A-kės visuotinas su
sirinkimas. Susirinkimą atidarė 
Apyl. V-bos p-kas M. Šumskas, 
patiekdamas 10 punktų darbotvar
kę. S-mui pirmininkavo L. Kar
velis, sekretoriavo Br. Stašionis. 
Susirinkime dalyvavo 52 asmenys.

V-bos p-kas savo pranešime pa
tiekė smulkiai paruoštą v-bos veik
los ir piniginę apyskaitą, paragin
damas susimokėti savo piniginę 
prievolę — Australijos lietuvio 
mokestį. Taip pat buvo pranešta, 
kad Apyl. biblioteka, kurioje yra 
apie 300 knygų, greitu laiku bus 
perkelta į Bankstowno Liet. Na
mus; numatyti lektoriai būsimiems 
lituanistiniams kursams; vedamas 
Apyl. metraštis ir. albumas.

Kontrolės K-jos p-kas V. Ruša 
perskaitė jo sudarytą aktą, iš ku
rio paaiškėjo, kad Apyl. v-ba tu
rėjo pajamų £ 251.14.11 ir išlaidų 
£ 218.14.8.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė 
ir patvirtino v-bos veiklą ir, Rev. 
K-jos p-kui pasiūlius, išreiškė sa
vo padėką ilgais plojimais.

Naujojon v-bon buvo pasiūlyta 
11 kandidatų, iš kurių balsų dau
guma išrinkti: M. Nakutis, A. 
Kramilius, R. Hornas, G. Hornie- 
nė ir A. Gedminas. Pažymėtina, 
kad trys paskutinieji v-bos nariai 
yra jaunosios kartos atstovai. L. 
Karvelis pasidžiaugė, kad vis dau
giau į Apyl. darbą įsitraukia jau
nimo, kuris, manoma, įneš dau
giau judrumo į apylinkės gyveni
mą ir savo jaunatviška energija 
paskatins įsitraukti į lietuvišką 
veiklą ir kitus jaunuolius.

A. švedas padarė trumpą pra
nešimą apie buvusį Krašto Tary
bos suvažiavimą Melburne. L. Kar
velis patiekė būdingesnes ištraukas 
iš naujojo A.L.B. statuto, palies
damas ir naująją instituciją — 
Krašto Kultūros Tarybą bei api
budindamas jos pareigas.

Diskusijose buvo paliesta ir 
opūs mūsų spaudos klausimai.

Susirinkimui taip pat buvo pa
tiektas pranešimas ir Bankstowno 
Liet. Namų reikalu. Namai, kaip 

visi matė, eina į pabaigą. Beliko 
tik vidaus dažymo darbai. Jau su
sitarta su vietos menininkais ir 
inžinieriais dėl spalvų ir šio dar
bo atlikimo. Dažymo darbai nu
matoma bus užbaigti per kelias 
savaites. Tikimasi, kad namus už
baigus, apylinkės darbai žymiai 
palengvės, nes, turint savąją pas
togę, savaime atkris daug rūpes
čių. Visi reikalai bus lengviau iš
sprendžiami visiems drauge susi
rinkus po vienu stogu, kuris, ban- 
kstowniškių paididžiavimui, atlik
tas kietu darbu ir pasišventimu 
bendruomenės labui.

Inf.

CANBERRA
MAŽĖJA CANBERROS 

LIETUVIŲ ŠEIMA
Balandžio 28 d. “Oreadės” laivu 

į J.A.V-bes išplaukė A. Baltara- 
gis su žmona ir trimis vaikučiais. 
Vyksta jie į Detroito miestą, kur 
gyvena p. Baltaragienės tėvai ir 
brolis su seserim. Baltaragiai bu
vo ne tik malonūs žmonės, bet ir 
susipratę lietuviai. Baltaragis nuo
lat dalyvavo Canberros vyrų cho
relyje. Paskutiniu laiku Baltaragis 
dirbo Canberros Planavimo Ko- 
misijonieriaus įstaigoje gana at
sakingose pareigose.

Prieš savaitę gausus būrys Bal- 
taragių giminių ir pažįstamų Tur
ner sporto salėje atšventė jų iš
leistuves.

Gegužės mėn. 2 d. Aldona Bul- 
kaitytė laivu “Fair Skay” taip pat 
išplaukia į J.A. Valstybes, prieš 
tai aplankydama Italiją, Vokieti
ją, Šveicariją, Prancūziją ir Ang
liją. Europoje traukiniu su turis
tams įprastiniais sustojimais ke
lionėj ji išbus visą mėnesį. Aldo
na vyksta pas tėvus, kurie įsikū
rė Omaha mieste, Nebraska vals
tijoje, U.S.A.

Aldona Bulkaitytė buvo aktyvi 
Šviesos sambūrio ir bendruomenės 
narė ir savo sugebėjimu bei pa
žintimis yra lietuviams daug pa
sitarnavusi. Pastaruosius dvejus 
metus ji dirbo kaip sekretorė — 
mašininkė pas vidaus reikalų mi
nister!, o paskutinį pusmetį buvo 
pirmoji min. pirm. Menzies ste- 
nografistė — mašininkė.

šviesos sambūrio skyrius suren
gė Aldonai kuklias išleistuves p. 
p. Genių (Algio) bute.

Canberros lietuviai tikrai per
gyvena išleidę šiuos mielus tau
tiečius ir bičiulius, linkėdami 
Jiems geriausios kloties Šamo že
mėje.

p.p.

SUTAUPYSITE • į

SVARŲ SVARUS,
g: jei pirksite LIETUVIŲ ĮMONĖJE: iŠ
:į: pūkines kaldras, patalus, pagalves, paklodes, staltieses ir užval- Įį:
•:•: kalus. -g
:•:• Čia gausite vokišką damaską ir inpilus. g:

Adresas: S. PRIŽGINTIENĖ,
ig 187 MIMOSA ROAD, GREENACRE (East Bankstown), N.S.VV. gi 

Telef. UY 1998 — nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro.
...... ...................... ......................... v....... .....................................................  §

X ... 2•į* Kvalifikuotas lietuvis o

Šaldytuvu mechanikas,
X atstovaująs vieną iš didžiausių Sydnėjaus firmų, laisvu laiku X 
X taiso, reguliuoja ir 100%-niai sutvarko šaldytuvus, duodamas X 
£ nemokamą trijų mėnesių garantiją. Skambinti telefonu UY 7345, 
•į. arba rašyti 99 Fenwick St, Bankstown, &
? KOSTAS STEVENS į
X X

NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą depozitą, 
GREITAI, TVARKINGAI 

IR GRAŽIAI 
PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai.ryto ir po fi vai. vakaro.

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

MELBURNAS
PRANEŠIMAS

TRADICINĘ LOTERIJĄ ir šie
met ruošia Socialinės Globos Mo
terų Draugija Melburne. Loterija 
žada būti įdomi ir turtinga >— pri
zai vertingi, o visas pelnas skiria
mas šalpos reikalams. Tad tie, 
kurie pirks bilietus, — laimės ne 
tik gerą dovaną, bet kartu bus 
prisidėję savo maža auka prie di
delio ir kilnaus savišalpos darbo. 
Loterija įvyks š.m. gegužės 24 d., 
sekmadienį, šv. Jono parapijos sa
lėje tuoj po lietuviškų pamaldų.

Narės ir Rėmėjos prašomos au
kojamus fantus įteikti bet kuriai 
iš komiteto narių ar palikti Lietu
vių Klubo patalpose iki š.m. ge
gužės 18 d.; arba įteikti prie' Baž
nyčios Parapijos kioske gegužės 
10 ir 17 dienomis budinčiai sekre
torei.

Soc. Globos Moterų Dr-joa 
Melburne Komitetas

GEELONGAS
LIET. NAMŲ ATIDARYMAS
Gcelongo Liet. Namai jau baig

ti. Jų atidarymo iškilmės prasidės 
š.m. gegužės 9 d. 2 vai. 30 min. p. 
p. prie Liet. Namų įėjimo (Daura 
Str. 14).

Iškilmėse dalyvaus vietos val
džios atstovai, svečiai ir viet. spau
dos bendradarbiai. Bus meninė 
programa, kalbos ir arbatėlė.

Tą patį vakarą 7 valandą, ati
darymo iškilmės bus tęsiamos to
liau Liet. Namų salėje, ’čia bus 
pagerbti visi tie, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie šių 
namų statybos. Bus sakomos kal
bos ir sveikinimai. Po to — ba
ltus.

Į šį atidarymą kviečiami visi: 
prisidėjusieji namus statant, be to, 
mūsų draugai ir prieteliai, nors jų 
dalis šiuo metu ir gyvena ne Gee- 
longe.

ALB-nė. Geelongo Apyl.
Valdyba

Pajieškojimai
A Pa j ieškomi Zenonas Anačiaui-- 

kas, buv. Klaipėdoje 7 p. pulke 
kapelmeisteriu ir Vladas Kazlaus
kas, buv. griežiku Lietuvos kariuo
menėje.

Atsiliepti adresu: G. Vaitkūnai- 
tis, 13 (B) Memmingen — Allg., 
Narvaweg 2-7, W. Germany, Eu
rope.
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