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KLOUNISKA CHRUŠČIOVO VOGRONĖ
APIE MĖSĄ, PASIUTUSIUS ŠUNIS IR TAIKĄ

Chruščiovas — klouninis 
artistas

Juozapas Albinas Harbačiaus- 
kas dažnai kartodavo, kad žmogus 
tai yra gyvenimo artistas. Juo la
biau politikas. Juo labiau diplo
matas. Chruščiovas gi dabar pa
sidarė ir lankstus politikas, ir 
sputnikas — diplomatas, kuris 
kasdien išgalvoja naujų politinį 
ar diplomatini triukų. Neteko man 
girdėti jo kalbų ir matyti jo reto
rinės išraiškos. Tačiau iš nuotrau
kų ir iš elgesio, iš jo kalbų turi
nio galima spręsti, kad Chruščio
vas yra tikras klouninis artistas, 
kuris betkokiomis priemonėmis 
siekia įsigyti masių simpatijų. Ir 
tikras demagogas. Jis mases pro
vokuoja savo naudai. Jis nori su
kelti jų entuziazmų pažadais, klai
dinimu. Jis siekia priešus išjuokti, 
kad jis atrodytų teisingesnis ir iš
mintingesnis. Tai rodo jo pasku
tinė ilga vogronė arba plepalynė, 
kurių jis pasakė liepos mėn. pa
baigoje Dniepropetrovske. Iš šios 
kalbos turinio galima pasidaryti 
išvadų, kad Chruščiovas yra labai 
silpnas marksistinis dialektikas, o 
yra vidutiniškas cirko artistas, 
išėjęs labai menkų mokyklų.

Chruščiovui 
reikia mėsos

Niekam nėra paslaptis, kad So
vietų Rusija ir jos satelitai yra la- 
bai atsilikę ekonominėje, ūkinėje 
srityje. Todėl ir Chruščiovo kalba 
darbininkams Dniepropetrovske 
pirmiausia buvo nukreipta į šią 
temų. Neturėdamas nieko konkre
taus pasakyti,Chruščftvas griebė
si priemonės: demagogijos ir pa
toso. Jis ten šūkalavo: “Ar mums 
nepakanka javų, ar mums nepa
kanka pieno, ar mums nepakanka 
mėsos?” Visi į pirmuosius du 
klausimu rėkė, kad pakanka, bet 
dėl mėsos — stop — minia ėmė 
klykti: "Dar nepakanka!” Tada 
Chruščiovas prašėsi kantrybės ir 
pažadėjo greit pralenkti mėsos 
gamybos srityje Ameriką...

Kalbėdami apie mėsų, mes no
rėtume Chruščiovui priminti iš 
Lietuvos istorijos du faktu. Vie
nas siekia XVII amžių, kada rusai 
daug kartų puolė Lietuvų ir jų nu- 
teriojo. Tada rusų kariuomenė, 
kaip tvirtina istorikė Dr. V. Dau
girdaitė - Sruogienė, naikino baž
nyčias, žudė visa, kas tik jai pa
kliuvo: moteris, vaikus, šunis, ka
tes. Sako, kad tada išžudyta 
25.000 lietuvių. Lietuvių mėsų ru
sai net į pyragus sau dėjo...

Antras faktas — iš netolimos 
praeities. Bolševikai, okupavę 
Lietuvų, prigrūdo pilnus kalėji
mus tauriausių lietuvių, kurių ne
galėdami badu, kankinimais numa
rinti, 1941 m. birželio 14-21 d. d. 
išžudė Praveniškiuose, Telšiuose. 
Červiankoje ir kitur. Prisiminki
me lenkų žudynes Katyne, kinie
čių skerdynes bolševikinėje Kini
joje, vengrų tankines mindynes 
1956 m., ar dar maža Chruščiovui 
mėsos? Jei jam dar maža paverg
tų tautų mėsos, siūlome pasisko
linti iš jo draugiškos sovietinės 
Kinijos.

Chruščiovas jieško vergų 
bosų paplūdimyje...

Šių savo vogronę Chruščiovas 
ypatingai panaudojo JAV vice
prezidentui Nixonui pajuokti. Ir 
be abejonės, skaudžiausia vieta 
Chruščiovui yra JAV šiemet

RAŠO: STEPAS VYKINTAS
(E.L.I.)

įsteigtoji kasmetinė “Pavergtųjų 
tautų laisvės savaitė Amerikoje”, 
šį prez. Esenhowerio žygį Chruš
čiovas pavadino neišmintingu... 
Mes, lietuviai, manome atvirščiai, 
kad vienas iš pačių išmintingųjų 
prez. Eisenhowerio sprendimų 
yra šios bolševikų pavergtųjų tau
tų laisvės savaitės įsteigimas, už 
kurį ypatingai prez. Eisenhowe- 
riui dėkingi.

Taigi, norėdamas pasijuokti, 
Chruščiovas pakvietė viceprez. 
Nixonu ant Maskvos upės pasiva
žinėti laiveliu ir pasižiūrėti, kaip 
paplūdimyje maudosi partijos bo
sai ir jų agentai... žiūrėkite, p. 
Nixone, kaip laisvai gyvena Mask
vos bosai... O kodėl Chruščiovas 
nenuvežė laisvę mylinčio Nixono 
į Lietuvos kolchozus, į Lietuvos 
fabrikus, kur lietuviai, kaip ver
gai, turi dirbti dienas ir naktis, 
kad Chruščiovas su savo partine 
klika galėtų lėbauti ir maudytis 
Maskvos upėje ne tik vandeniu, 
bet ir pavergtų tautų žmonių pra
kaitu ir krauju... Kalbėti apie 
laisvę Sovietų Rusijoje tai vis 
tiek, kaip kalbėti apie bolševikų 
pavergtų tautų kalėjimų, nes visa 
dabartinė raudonoji Rusijos ir 
Kinijos imperija yra gigantinis 
tautų kalėjimas.

Vakarų Vokietija — 
pasiutusių šunų 

respublika
Kaip klounas, Chruščiovas savo 

diplomatinėje elgsenoje nesiskaito 
su žodžiais. Norėdamas pasiro
dyti, kad jis labai drųsus vyras, į 
Nixono klausimų: “Ar jūs bijo
tės vokiečių?” —: Chruščiovas at
sakė: “Mes nebijome vokiečių re- 
vanšistų ir militaristų. Juk tvir
tas žmogus nebijo pasiutusio šu- 
nio, bet jis nenori, kad tas šuo jį 
įkąstų...” Taigi Chruščiovas gar
bingų kanclerį Adenauerį ir Vaka
rų Vokietiją palygino su pasiutu
siu šuniu, save iškėlė į didvyrį 
drąsuolį... Deja, kartais pagyrū
nai žmonių akyse atsistoja į at
virkščią rolę.

Beanalizuodamas tarptautinę 
būklę ir besigirdamas savo drau
gais Kinijoje, Rytų Europoje, 
Chruščiovas užmiršo, kad jo drau
gai tėra rusiško pado prislėgti 
draugai, o tokie draugai nėra iš
tikimi kovos draugai... Jis taip pat 
pamiršo, kad Adenauerio Vokie
tija nėra Hitlerio Vokietija. Hit
leris buvo pasidaręs kone visų pa
saulį savo priešais, tuo tarpu Ade- 
naueris siekia visų laisvąjį pasau
lį padaryti savo draugais ir ben
dros kovos dalyviais. Chruščiovas 
puikiai žino augančios Vakarų 
Vokietijos galių ir jis jos bijo, bet 
klouniškai slepia tai juokdario 
žestu kovon iššaukimu savo kon
kurento.

Chruščiovo sena pasaka 
apie taikų

Didelę savo kalbos dalį Chruš
čiovas paskyrė vogrojimui apie 
taiką. Iš jo žodžių atrodo, kad 
niekas taip netrokšta ir nemyli 
taikos, kaip Chruščiovas ir sovie
tų bosai — komisarai. Gal būt, 
myli ją ir prez. Eisenhoweris, tik 
ne tokia nuoširdžia meile, kaip 
Chruščiovas... Tiesiog vienintelis 
pasaulinis taikos balandėlis, ko 
gero dar pasaulio taikos išgany

tojas... Vieninteliai nevidonai, tai
kos ardytojai yra tie, kurie trok
šta kažkokios laisvės... Mes gi, 
kurie kovojame dėl bolševikų pa
vergtųjų tautų visiškos laisvi ir 
valstybinės nepriklausomybės, ga
lime viešai pareikšti, kad esame 
labiausiai užinteresuoti pastovia 
ir amžina taika, nes nenorime nie
ko pavergti ir nieko kolonizuoti. 
Tačiau mes niekad nesutiksime 
su Chruščiovo taika, kuri siekia 
įamžinti Lietuvos, Latvijos, Esti
jos Rytų Vokietijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Albanijos, Čekijos, Slovakijos, 
Ukrainos, Sibiro tautų vergiją ir 
išnaudojimą. Taip pat nepripažin- 
sime tokios taikos, kuri bandys 
užtikrinti šią bolševikinę pavergtų 
tautų ir valstybių okupaciją, ne
žiūrint kur ji bus: Europoje, Azi
joje, Afrikoje ar kur kitur. Tie gi 
valstybės vyrai, kurie bandytų iš
duoti bolševikams kitų tautų lais
vę savo gerovės sąskaita, tegul 
nepamiršta, kad jie užsitrauks ne 
tik šios pavergtų tautų kartos 
žmonių prakeikimą, bet ir būsi
mų kartų amžiną priekaištą, kad 
laisvė buvo išduota vardan asme
ninės gerovės ar savo tautos ego
istinių interesų. Laisvė yra vi
siems vienoda sąvoka, ir jos šven
tumu niekam nėra leistina speku
liuoti. Amžinoji taika bus galima 
tik tada, kada bus visuotinė lais
vė.

Chruščiovui reikia mėsos, 
o ue laisvės

Apie šių didžiųjų Laisvės idėją 
Chruščiovas visai nekalbėjo. Ma
tyt, jis, gimęs bolševikinės siste
mos vergu, iškopęs į priešakį, kaip 
vergų imperijos bosas, nėra pri
augęs šiai didžiajai idėjai. Jam, 
kaip primityviam žmogui, pakan
ka duonos ir mėsos, na, ir dar 
vodkos... žinoma, jis neužmiršta 
ir Lenino, Stalino palikto dikta
to — įvesti komunizmų visame 
pasaulyje. Todėl jis kitiems grasi
na: jei kils tretysis karas, tai bus 
Nikita... Chruščiov... Tada amen 
nušluotas kapitalizmas ir viešpa
taus tik vienas didysis kluonas 
Laisvei, o mėsos turėsime ir kiau
lienos ir žmogienos...

Komunistų šnipų veikla

VAKARU
t

Iš Bonnos pranešama, jog Va
karų Berlyno taryba viešai pa
skelbė medžiagą, liečiančių sovie
tų šnipinėjimo veiklų, vykdomą 
iš Berlyno centrų. Planingai su
skirstyta medžiaga, užima kny
gos 234 puslapius. Ji yra įteikta 
Vakarų Valstybių užsienių reika
lų ministrams informacijos dė
lei.

Iš augščiau minėtų duomenų 
paaiškėja, jog sovietų šnipų cent
rai daugiausia dėmesio kreipia Į 
Berlyno valstybinius organus, bū
tent — policiją, teisingumo įstai
gas ir vidaus reikalų ministerijos 
padalinius. Tik paskutiniuoju me
tu į šias tris sritis buvo įsiskver
bę ir vėliau suimti 138 agentai. 
Komunistai siekia įsiveržti ir į 
sindikatus bei didžiąsias įmones: 
ir ekonominėje srityje suregis
truota didelis skaičius šnipinėji
mo veiksmų. Tuo tarpu iš rytų 
zonos j vakarų Berlyną komu
nistai kas mėnesį atsiunčia ištisas

BERLYNE
tonas propagandinės komunisti
nės literatūros, būtent, apie 10 
milijonų egz. įvairių brošiūrų, at
sišaukimų ir pan.

Visai atskirų šių davinių skyrių 
sudaro asmenų pagrobimai vaka
rų Berlyne, kuriuos vykdo komu
nistų agentai. Nuo Berlyno pada
linimo 1948 m. iki praėjusių me
tų (vadinasi, per 10 metų) buvo 
įvykdyti 63 asmenų pagrobimai. 
Iš jų 59 buvo padaryti planingu 
suktumu bei smurtu, o 4 — ap
svaiginus narkotikais. Be šių, dar 
buvęs 31 įvykis, kai pagrobimai 
buvo sutrukdyti paskutiniu mo
mentu. Užregistruota taip pat dar 
21 atvejis — kai bandymas įvyk
dyti pagrobimų buvo susektas 
anksčiau.

Pagal surinktas iš įvairių šalti
nių žinias, rytų Berlyne esama 
apie 1,200 slaptų namų (žinoma 
tiek adresų), kuriuos bolševikų 
agentai naudoja savo suėjimams.

AZIJOJ VĖL DRUMSČIASI 
DEBESYS

Chruščiovo kelionės Amerikon išvakarių neri
mas. Kai Sov. Rusija ruošiasi pokalbiams, tai Azi
joje vėl prabyla mūšių garsai. Komunistai nemažina 
savo veržlumo.

Visa Vak. Pasaulio spauda pilna 
spėliojimų ir pranašysčių, ko bus 
atsiekta Chruščiovo ir Eisenho- 
verio pasimatymuose, kai sovietų 
diktatorius š.m. rugsėjo 15 d. ap
silankys V. Pasaulio didžiajam 
bastijone. Ypač britų spauda ski
ria daug reikšmės numatytiems 
pasimatymams. Ji nesidrovi net 
pasigirti, kad šį pasimatymų žy
mia dalimi įtakojęs jų premje
ras Mcmilanas.

Jei iš dalies šis teigimas ir turi 
tiesos, tai vis dėlto Amerikos di
dieji dienraščiai šį "nuopelnų” 
priskiria prez. Eisenhoveriui, ku
ris esąs pasiruošęs nors kartą iš
tirti sovietų užgaidų tikrenybę. 
Chruščiovas sovietuose esąs šiuo 
metu stipriausioj pozicijoj, todėl 
jo nuomonės ir sprendimai esą 
galutini. Jei jis pasitarimuose ap
sispręsiąs vienokios ar kitokios li
nijos linkme, tai ta linija ir bū
sianti komunistiniam pasauliui 
privaloma.

Kuriais gi klausimais bus kal
bamasi ir ko siekiama? čia, su
prantama, esama įvairiausių nuo
monių. V. Berlyno klausimas ne
būsiąs pagrindinis. Jis tesąs tik 
maža dalelytė eilės klausimų ir 
problemų komplekse, šiuo metu 
sovietams rūpinti taiki politikos 
kryptis. Numatytasis septynmečio 
planas nesąs galimas įvykdyti to
kioj pasaulinės politikos atmosfe
roj, kurioje kabo damoklo kar
das. Sovietams esanti būtina il
gesnė rimties pertrauka, kad žy
mi dalis ginklavimosi lėšų būtų 
nukreipta kasdienės gamybos rei
kalams. Taigi Chruščiovas vykstąs 
prašyti taikos.

Šių progų ir norįs išnaudoti Ei- 
senhoveris. Dėl sovietų pageidau
jamos taikos jis statysiąs augštų 
kainos koeficijentą. Čia būsiąs 
konkrečia forma iškeltas Vokieti
jos sujungimo klausimas ir, gal 
būt, daug ryškiau pajudinti oku
puotųjų Rytų Europos Valstybių 
laisvo apsisprendimo klausimai.

Kiti mano, jų tarpe ir Ameri-

kos viceprezidentas Nixonas, kad 
Chruščiovas yra labai kietas ir 
atkaklus derybininkas. Jis vežąs 
Amerikon komunistinių idėjų kro
vinį ir patieksiąs dažnokai svy
ruojančiam ir fiziškai nestipriam 
prezidentui kietų pasiūlymų, ku
rie galį pakeisti visų ikišiolinę 
Amerikos užsienio politikų, čia 
būsiąs aiškiai užakcentuotas rei
kalavimas — atitraukti vakarie
čių jėgas iš Berlyno, galutinai 
pripažinti Rytų Europos okupa
cijų ir įleisti Raud. Kiniją į UNO, 
suprantama, tuo pačiu sunaiki
nant Formozos bazę.

Iš dalies atrodo, kad šie spau
dos spėliojimai yra realūs ir pa
grįsti. Suprantama, kad abiejos 
stovyklos gins savo reikalus, ta
čiau jau netolima ateitis paro
dys, kuris gynėjas yra įmantres
nis, pajėgiąs prastumti savus pa
geidavimus. Visumoje į kokį nors 
realų susitarimų nededama daug 
vilčių, o kaikurie politiniai stebė
tojai mano, kad po šių pasitari
mų, kurie būsią nesėkmingi, pa
saulio politinė padėtis atsidur
sianti ant labai slidaus ir pavo
jingo kelio.

Tačiau šie laukiami dviejų did
žiųjų susitarimai tėra tik viena 
medalio pusė. Sovietai juk visada 
žaidžia dviejų veidų politikų. Taip 
ir šiuo atveju: kai rengiamasi pa
sitarimams, kai viename pasaulio 
krašte jau aprimstama ir šaudo
ma tik taikos viltimis, tai kita
me žemės rutulio pašalyje pra
dedama ginkluotos intervencijos 
bandymai. Kaip žinome, Azijos 
valstybėlėj Laos jau vyksta ko
vos, kur Kom. Kinijos kurstomi 
ir padedami diversantai nori nu
versti rinktąją krašto vyriausybę 
ir nors vienu žingsniu vėl išplės
ti komunistinės imperijos ribas, 
šiuo kartu ir amerikiečiai nelau
kia ir nesnaudžia. Jie instruk
tuoja teisėtosios Laos vyriausy
bės kariuomenę, jų ginkluoja ir 
kitais būdais padeda išsilaikyti. 
Kom. Kinijos vyriausybė ir Sov. 
Rusija meta Amerikai viešų ap
kaltinimų, kad ji jieškanti progos 
uždegti konfliktą. Amerika iš sa
vo pusės kaltina komunistus. Kas 
čia teisus, šiuo metu nėra aišky- 
bės, ką parodys netolima ateitis. 
Tačiau Amerikoj vyksiančių pasi
tarimų preliudas nėra grįstas tai
kos viltimis...

“KOMUNIZMAS 
YRA PIKTYBĖ”

Sovietų diplomatas Burnoje 
Aleksandras Kaznačejev birželio 
26 atvyko į Amerikos atstovybę 
ir paprašė azylio. Jis raštu pa
reiškė, kad pasitraukia iš Sovietų 
tarnybos ir nori prisijungti prie 
kovos su komunizmu.

Kaznačejevis 27 metų išbuvo 
informacijos pareigūnu, buvo ge
rai paruoštas savo darbui, mokąs 
anglų ir Burmos kalbas. Savo 
pabėgimų jis geriau paruošė, nei 
pereitų mėnesį tos pačios atsto
vybės pareigūnas karo attache 
pik. Strygun, kuris sovietų saugu
mo buvo suimtas ir išvežtas į 
Maskvą. Kaznačejevas per Ame
rikos skaityklą suorganizavo pa
simatymą su Amerikos* atstovybės 
tarnautoju ir, su juo pasikalbė
jęs, daugiau nebegrįžo namo. Jis 
pasikalbėjime spaudai pareiškė,

TAUTINIO 
SOLIDARUMO 

ŠVENTĖ
Gyvenimas būtų perdaug pilkas, 

jei nebūtų pakitimų, jei nuolat 
tęstųsi kasdienybė. Taip tat ir 
sekmos dienos švęsti įsakymas tu
ri ne vien tik religinę bet ir psi
chologinę prasmę. Daugumas, 
ypač neprofesinių ir nepomėgi- 
nių darbų yra nuobodūs ir pilki, 
žmogus tat laukia sekmadienio 
bei savaitgalio.

Kasdieninis organizacijų gyve
nimas taip pat paįvairinimas me
tinėmis šventėmis, reikšmingesnių 
jų gyvenimo įvykių paminėjimu, 
jubilėjais. Tomis progomis idė
jiškai atsinaujinama, dėl vykdo
mų bei siekiamų uždavinių įsisą
moninama, jausminiai impulsai 
sužadinama. Tomis progomis pa
demonstruojama organizacinis so
lidarumas bei vienigumas, pasi- 
džiagiama krūvoje, bet kartu iv 
apsidairoma dėl gretų pagausėji
mo bei praretėjimo.

Mūsų lietuvių bendruomeninio 
gyvenimo metinė kasdienybė gai
vinama dviem progomis: vasario 
16 d. ir rugsėjo 8 d. Paskutinio
ji šventė jau nepriklausomo gyve
nimo laikais turėjo tautinio so
lidarumo, tautinio vieningumo pa
demonstravimo turinį. Pasklidu- 
siems tarp svetimųjų ir gresiant 
asimiliacijos rykliui, tremties bei 
bėglių lietuviams Rugsėjo Aštun
toji turi pasidaryti pati svarbiau
sia metinė šventė. Užtat ji ir kuo 
iškilmingiausiai švęstina. Jos iš
vakarėse kiekviena lietuvių kolo
nija turėtų susirinkti pobūviui, 
gi pati diena švęstina iškilmingo
mis pamaldomis ir tikrai progai 
tinkama, nenuobodžia sueiga — 
akademija. Trumpame žodyje tin
ka bendruomenei vadovaujančiam 
asmeniui pasidžiaugti lietuviško 
gyvenimo laimėjimais, vienybės 
dvasios sutvirtėjimu, bet taktiš
kai ir gydančiai galimas ir žaiz
dų palietimas. Būtinai reikalin
gas nuotaikinis solidarumo dva
sią keliantis žodis, bet vengtinas 
kasmetinis istorinių įvykių bei is
torinių datų kartojimas. Meninė 
dalis tokiai progai turi būti kuo 
geriausia ir kuo iškilmingiausia. 
Te grįžta lietuvis iš Tautinio So
lidarumo šventės pakilusia nuo
taika, bet ir dvasiškai atgijęs lyg 
po kokių tautinių rekolekcijų, pa
siryžęs naujiems konkretiems as
meniniams ir bendriems tautai 
darbams bei žygiams.

Netenka minėti, kad tą dienų 
visų mūsų akys turi nukrypti į 
mūsų prieauglį, į jaunimą. Užda
viniai prieš akis dideli, ir jų įvei
kimas priklauso nuo mūsų sugebė
jimo išlaikyti ir įsąmoninti jau
nąją kartų.

A. Zubras

kad buvęs verčiamas šnipinėti 
savo draugus ir burmiečius ir kad 
jis pateiksiąs Burmos pareigū
nams pavardes tų, kurie yra an
gažuoti šnipinėti.

Pabėgėlis Kaznačejevas savo 
pareiškime rašo:

"Aš tikiu, kad komunizmas yra 
piktybė, nes jis atima asmeniui 
savo vertės pajautimų ir pagar
bų. Komunizmas paverčia žmogų 
pusžmogiu, partijos ir jos valdo
vų vergu.

"Nuo to laiko, kai esu Burmo- 
je, mano viršininkai vertė mane 
šnipinėti mano draugus rusus, o 
taip pat mano draugus burmio- 
čius. Aš myliu rusų žmones, bet 
aš nekenčiu Sovietų Sųjungos vy
riausybės ir jos kruvinos saugu
mo tarnybos', kuri pavergė rusų 
tautų.”

1
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10-JI PASAULINE SKAUTU DŽIAMBORĖ
LAGŪNOJ — FILIPINUOSE

RASO: A. DUDAITIS, "AUŠROS" TUNTO TUNTININKAS

Kitų tautų laužuose buvo jau
čiama modernizmo. Amerikiečiai, 
prancūzai, kiniečiai, japonai turė
jo didžiulius masinius pasirody
mus, kuriems ne tik visus rūbus, 
bet ir dekoracijas buvo parsiga
benę iš savo kraštų. Tačiau visur 
truko originalumo. Juk paprastai 
skautų laužuose yra įprasta ma
tyti ką nors paprasto ir origina
laus, o ne kažkokius teatro spek
taklius su grimu ir pieštomis de
koracijomis. šiaip laužų metu vis 
dėlto vyravo pakili nuotaika ir 
jautėsi kažkoks vidujinis ryšis, 
visus jungiąs bendron šeimon. 
Laužai būdavo nuo 2 vai. p.p. iki 
10 vai. vakaro su dviejų valandų 
pertrauka vakarienei. Gi eiliniai 
pastovyklių laužai, kurie kartais, 
vykdavo lygiagrečiai su didžiai
siais, būdavo menki savo išpildy
mu. Juos lankė nedideli skaičiai 
žiūrovų.

Be mūsų, 4 lietuvių atstovų, » 
šioje Džiamborėje stovyklavo iš 
egzilų skautų 5 vengrai, 5 ukrai
niečiai, 1 rusas, 1 rusė, 1 čekas.
3 lenkai ir 2 estai (atvykę kartu 
su švedų kontingentu). Pabrėžti
na, kad visi egzilų skautų atsto
vai bandė palaikyti glaudžius tar
pusavio ryšius, veikti vieningai 
siekiant savo užsibrėžtų tikslų. 
Kiek šios bendros veiklos pastan-
gų bus atsiekę, parodys Tarptau
tinėj Skautų Vadų Konferencijoj 
gauti rezultatai. Mūsų likimo 
draugais buvo dar ir Kambodijos
bei Laos skautai, kurie irgi nėra 
Tarptautinio Skautų Biuro pripa
žinti tikraisiais nariais ir dalyva
vo tik kaip stebėtojai.

Manau, kad reta kuri tauta pa
sižymi tokiu nuoširdumu kaip fi
lipiniečiai. šias dešimtį Džambo- 
rės dienų ir vėliau tikrai teko pa
tirti jų paprastas (sakyčiau, gal 
iš dalies ir naivus) nuoširdumas, 
plaukiąs tiesiai iš jų širdies, ne-

(Tęsiny, ii "M.P.” 33 Nr.) 
valkstomas jokių užkulisinių min
čių.

Vieną dieną desėtkas įvairių 
tautų atstovų vykome į Manilą 
universitetų apžiūrai. Savo paly 
dovu gavome jauną filipinietį stu

DŽIAMBORĖS VAIZDAI:

Kairėje viršuj — Lietuvos repre
zentacinis vienetas, apačioje — 
filipiniečiai prie palapinių ir vir
šuje dešinėj — lietuvių parodėlės 
dalis.

denčioką. Teko nemaža po miestą 
pavažinėti. Ir visur tik jis vienas 
dengė susidariusias išlaidas. Kada 
grįžtant namo norėjome jam atsi
lyginti, jis griežtai atsisakė, nors 
mes ir matėme, kaip mokėdamas 
atgal atvežusiam taksi šoferiui, 
iškrapštė paskutiniuosius savo 
centus. Dar keletą minučių derė
josi, motyvuodamas, kad neturįs 
daugiau pinigų. Ir tikrai daug 
vargo buvo, kol įtikinome, kad 
paimdamas iš mūsų pinigus, mū
sų neužgaus. Ne veltui yra sako
ma, kad juo žmogus neturtin- 

gesnis, juo jis nuoširdesnis.
Prisimenant, kad ši Džiambo

rė vyko pirmą kartą Azijos žemy
ne ir dar neįprastose klimatinėse 
sąlygose, reikia vis dėlto skaityti 
ją pasisekus. Ji tikrai buvo skir

tinga negu visos kitos, ir gal to
dėl ji bus ilgai neužmiršta. Gi 
filipinų tautai ši Džiamborė liks 
malonus ir gilus prisiminimas, 
kurį jie su pasididžiavimu ilgai 
nešios savo širdyse, čia broliškais 
ryšiais sujungtos rankos su Azi
jos žemyno skautais liks neiš
skiriamos amžiams.

Mes, lietuviai, savo dalyvavimu 
bandėme pasiekti viso to, ko iš 
mūsų buvo tikėtasi bei reikalauta, 
atseit — savo tautos propogavi- 
mo ir mūsų tremties skautų for
malaus pripažinimo.

ĮSPŪDŽIAI IS FILIPINŲ 
APSKRITAI

Tuoj po Džiamborės teko dar 
ketvertą dienų pabūvoti Manilo
je. Jiems patiems kviečiant, bu
vome apsistoję vaišingoje biznie
rių p.p. Kosloff šeimoje. Seimi
ninkas verčiasi medžio prekyba 
bei farnieros gamyba. Tėnykščiu 
lygmeniu matuojant, jie tik pasi
turinčiai gyvena, nors ko ne tris 
kartus jau yra spėję aplink pa
saulį apskristi, namuose turi še
šis tarnus ir du autus, žodžiu — 
pinigas lengvai plaukia į kišenę, 
o taip pat ir iš jos... Per ke- 
lias dienas buvome apvežioti ap
link Manilą, teko išsikalbėti su ei
le filipiniečių ir iš dalies pastudi
juoti jų gyvenimą.

Kasdienė buitis čia vėžlio žin
gsniu žengia. Darbininkas dirb
damas vos bepajuda. Pakelėse 
dažnai pamatysi besnaudžiančias 
žmogiškas būtybes. Minimalus 
darbininko atlyginimas yar 4 Pe

zai į dieną. 1 pezas lygus J do
lerio (oficialus kursas!), gi juo
dojoj rinkoj už 1 dol. duoda net 
4 pezus. Taigi nenuostabu, kad 
einant gatve esi užkalbinaamap 
įvairių agentų, kurie lengva šir
dimi tau siūlo 4 pezus už dol. 
Bet saugokis, kad neįsuktų tau ir 
netikro pinigo 1..

Filipiniečių šeimos — didelės. 
Maža šeima 5-7, vidutinė 7-11, gi 
per 15 — jau didelė. Būdami la
bai religingi, filipiniečiai jau iš 
pat mažens jaučia pareigą padėti 
savo tėvams. (Bus daugiau)

KITI APIE LIETUVIŲ 
TARMES

Kaip praneša tarybinis Lite
ratūros ir Meno savaitraštis, pra
ėjusiais metais du žymūs norve
gų kalbininkai Ch. S. Stangas ir 
Olafas Brochas “Norsk Tidsskrift 
for Sprogvidenskap” leidinyje 
paskelbė dviejų izoliuotų lietuvių 
kalbos tarmių aprašymus.

Ch. S. Stang, Oslo universite
to profesorius, didelis baltų ir 
slavų kalbų žinovas, pirmuosius 
lietuviškos knygos — Mažvydo 
katekizmo tyrinėtojas, straipsny
je “Die litauiche Mundart von 
Zasėčiai im Gebiet von Wilna”, 
aprašė Baltarusijos Gardino sri
ties Zietelos rajono Zasėčių so
džiaus lieutviškai kalbančių žmo
nių tarmę.

Tenka pastebėti, jog minėti kai
mai sudaro tolimiausią į pietus 
nuo dabartinės Lietuvos ribų 
esančią vietą, kur dar yra gyva 
lietuvių kalba. Šios tarmės med
žiagą Stangas surinko 1930 me
tais ir savo nedidelės apimties 
(30 psl.) straipsnelyje jis riste- 
matingai išdėstė svarbiausias Za
sėčių sodžiaus tarmės fonetines 
ir morfologines ypatybes.

Ch. S. Stangas savo straipsny
je prieštarauja E. Volterio ir ki
tų kalbininkų skelbtai nuomo
nei, kad Zietelos tarmė esanti 
lituanizuota atsikėlusių prūsų 
(jotvingių) kalba. Jis teigia, jog 
ši tarmė yra grynai lietuviška ir 
nedaug besiskirianti nuo kitų lie
tuvių kalbos tarmių.

Kitas šių aprašymų autorius 
— Olafas Brochas — šiuo metu 
turintis daugiau kaip 90 metų 
amžiaus, savo straipsnyje “Zum 
Litauischen suedlich von Wilna” 
pirmame lituanistikos srities dar
be aprašė Gardino srities Rodū- 
nės rajono, Žirmūnų ir Bastūnų 
apyl. gyvenančių lietuvių tarmes.

Rinkdamas lietuvių ir baltaru
sių kalbų faktus, šiame krašte 
Brochas lankėsi dar 1895 m., to
dėl vertingesnė yra jo pateiktos 
žinios apie kalbų vartojimą mi- 
tame krašte praėjusio šimtmečio 
pabaigoje.

★ H.D. Mošintkienės draminis 
veikalas “Baltosios Lelijos rite
ris” išspausdintas saleziečių 
spaustuvėje Italijoje. Tai penki 
sceniniai paveikslai iš šv. Kazi
miero gyvenimo. Netrukus išeis iš 
spaudos tos pačios autorės sceni
nis montažas: “Šiluvos pavėsyje".

KULTŪRINĖ KRONIKA
* Justinas Tumėnas — šitokiu 

pavadinimu leidinys išėjo iŠ Bpau- 
dos Čikagoje. Jį redagavo ir iš
leido velionies našlė dr. Vanda 
Tumėnienė, V.D. universiteto pro
fesorė. Kaip knygos įžangoje pri
menama, J. Tumėnas (miręs trem
tyje, Vokietijoje 1946 m.) buvo 
mintytojas, poetas, pedagogas. 
Knygoje visų pirma yra atsimini
mai apie velionį Stasio Raštikio, 
D. Narutaitės, J. Kardelio. Il
gesniais straipsniais pati dr. V. 
Tumėnienė apžvelgia dr. Justino 
Tumėno gyvenimą ir darbus.

Prof. St. Dirmantas Čika
goje rūpinosi paroda, kuri atvaiz
duotų lietuvių kultūrą ir papro
čius. Eksponatai buvo išstatyti 
tarptautinėje parodoje, kurioje 
dalyvavo 65 valstybės liepos 3-18.

★ Kanados Liaudies Balsas ra
šo, kad Otavoje gyvenąs M. Bie
linis, KL Literatūros dr-jos vie
tos sekretorius, yra išvykęs į Lie
tuvą aplankyti giminių bei drau
gų ir vėl grįšiąs į Kanadą. Berods, 
tai bus pirmas po Bimbos užsie
nio lietuvis, žinoma, paraudęs, 
kuris gavo leidimą aplankyti Lie
tuvą vienas, ne su ekskursija.

jfr Dail. V.K. Jonynas, Fordha- 
mo universiteto profesorius, kar
tu su architektu Jonu Muloku 
daro puošnius projektus vienai 
didžiulei Montanos, Amerikoj, 
R. Kat. šventovei, kuri kainuo
sianti apie 3,000,000 dolerių, šiuo
du menininkai neseniai lankėsi 
Montanoje ir susipažino su tenai 
vykstančia statyba.

A
★ Arch. Jonas Tumosas Argen

tinoje, Kordobos universitete, 
konkurso keliu laimėjo teisę dės
tyti urbanisitką.

> Dail. Adomas šermukšnis 
sukūrė modernišką viršelį Prano 
Naujokaičio romanui “Upeliai 
negrįžta į kalnus”. Knyga jau iš
spausdinta, atiduota rišyklon ir 
greitu laiku pasirodys rinkoje. 
Tai pirmas Pr. Naujokaičio dides
nis beletristinis kūrinys.

★ “Draugo” spaustuvėje šiuo 
metu yra spausdinami šie laikraš
čiai ir žurnalai: Jaunimo Žygiai, 
Laivas, Moterų Dirva, Muzikos 
žinios, Tautos Praeitis, Teisinin
kų žinios, Tėvynės Sargas, Į Lais
vę; be to — anglų kalba leidžia
mas The Marian ir latvių Dzimte- 
nes Balss. Iš viso — 11 laikraš
čių ir žurnalų.

V. MILIŪNAS

NESUGYVENAMAS
CHARAKTERIS

HUMORESKA
Mudu su Monikute sujungėm sa

vo gyvenimo kelius į vieną, sulau
kę to amžiaus, kada mūsų charak
teriai tapo pastovūs kaip metų 
laikai. Aš jau buvau persiritęs per 
ketvirtą dešimtį, o Monikutė spar
čiai prie jos artėjo. Kodėl ir aš, 
ir ji taip ilgai užsigulėjome, lyg 
užmiršti daiktai skrynios dugne, 
negaliu jums tiksliai atsakyti. Aš 
buvau tylus, ramus žmogelis, šeš
tadieniais eidavau į teatrą (jei pi
gesnį bilietą gaudavau), metuose 
tris kartus pasikirpdavau plaukus, 
ilgais vakarais sėdėdavau namie 
ir gilindavausi j neišsemiamas bu
halterijos paslaptis. Kodėl Moni
kutė užsigulėjo, taip pat tiksliai 
neatsakysiu. Tur būt, manęs ieš
kojo ir ilgai nesurado. O kai su
rado — nebepaleido.

šeimininis gyvenimas! Praėjo 
savaitė, mėnesis, antras. Aš žydė- 
te sužydėjau. Tai pastebėjo visa 
mūsų prekybinė bazė. Nesiginsiu 
— man buvo malonu. Kuriam vy
rui nėra malonu, kai jį palydi pil
nos nustebimo akys: “žiūrėkit, 
koks jis atkutęs, koks žvalus! Kas 
galėjo pamanyti?!" Buvau žvalus, 
smagus, kupinas gyvenimo džiau
gsmo, kaip tokiais atvejais rašo
ma gerose knygose. Dėl visų tų 
kokybinių permainų mano gyveni
me, kaip jau, tur būt, jums aiš
ku, buvo kalta mano žmona. Tik 
ji viena! Ir iš to aš padariau iš
vadą, kad nuo žmonos priklauso, 
koks yra vyras — lepšis jis ar 
erelis, darbininkas, kurio rankose 
darbas tirpsta, ar girnų apatinis 

akmuo, sąžiningas jis ar... Bet 
' aš neužbėgsiu taip toli j priekį, 
, kad galėčiau ramiai ir viską iš ei
lės jums papasakoti, o jau išva
das pasidarykite patys.

. Taigi, Monikutė pusryčiams su
valgydindavo man du skystai vir
tus kiaušinius, pagirdydavo balin
ta kava, įdėdavo priešpiečių su- 
muštinuką ir išleisdavo j darbą. 
Pareidavau pusę septynių ir gau
davau pietus. Kas per pietūs bu
vo!! Tikra pasaka...

O jūs būtumėt matę, ką ji iš ma
no buto padarė! Po mano motinos 
mirties negaliu pasakyti, kad būtų 
kas nors žiūrėjęs, kas darosi sun
kiau prieinamose buto vietose. Ne 
man tai aiškinti jums, kurie gal 
geriau už mane pažįstate viengun
gio gyvenimą. O ji, mano bran
gioji, kiaurą dieną namie sėdėda
ma, taip išvalė iš po spintų, taip 
išdulkino sofą, taip pakariavo su 
voratinkliais, kad vieną dieną ap
sidairęs aš vos beatpažinau ir sa
vo butą, ir sofą, ir pagaliau orą! 
Aš sėdau ant sofos ir nepakilo 
dulkių debesis... Po šio būtumėte 
jūs pamėginę ką nors sakyti prieš 
vedybinį gyvenimą!

Penktam mūsų bendro gyveni
mo mėnesiui baigiantis teko paim
ti iš mano santaupų. Artėjo žie
ma, artėjo ilgi žiemos vakarai. 
Pirkome televizorių. Taip mano 
bute atsirado brangus daiktelis, 
apie kurį viengungiaudamas aš nė 
galvoti nepagalvojau.
Iš savo motinos, o mano uošvės, 
vienądien Monikutė atsigabeno iš

siuvinėtų priegalviukų, servetėlių, 
takelių, visokių niekučių, kad aš 
net aiktelėjau iš pasigrožėjimo. 
Laižydamasis suvalgiau pietus ir 
senu įpratimu su laikraščiu ran
koje taisiaus: išsitiesti ant sofos 
į priegalviukų glėbį.

— Brangusis, negalima, — išgir
dau švelnų kaip varpelis Moniku- 
tės balsą.

Tur būt, mano paikame veide 
lengva buvo išvysti klausimą: „o 
kodėl negalima?”, nes Monikutė 
paaiškino:

— Brangusis, reikia gerbti savo 
žmonos triūsą. Ateis svečių, bute 
viskas turi būti gražu, vietoje, o 
tu sujauksi sofą, suglamžysi take
lius. Laikas atprasti nuo viengun
giškos netvarkos.

Tą patį vakarą atpratau nuo 
minėtos netvarkos. Dvylika metų 
gulom skaitęs laikraštį, tryliktai
siais, o mano vedybų pirmasiais, 
laikraštį perskaičiau sėdėdamas 
prie stalo. Aplinkybė buvo tokia 
neįprasta, kad niekas nelindo į gal
vą ■— skaičiau ir nesupratau, ką 
skaitau, štai jums įpročio galia!

Nepasakyčiau, kad aš daug rū
kau. Gink Dieve! Kam dūmais pa
leisti uždirbtą pinigą? Pavalgęs su
rūkau papirosą, ir užtenka vaka
rui. Ir šįvakar dėjau papirosą į 
burną, braukiau degtuką ir išgir
dau mielą Monikutės balselį:

— Brangusis, negalima...
Tur būt, mano veidas buvo labai 

išraiškus...
— Brangusis, kambaryje oras 

turi būti tyras. Jei ateis svečių...
Jums, tur būt, aišku, kad tąva- 

kar pirmą kartą papirosą surūkiau 
virtuvėje, ir kažkodėl jis neteikė 
man to malonumo, kokį teikdavo, 
pavyzdžiui, tįsant ant sofos ir 
skaitant laikraštį.

Vieną sekmadienį pas mus pasi
rodė ir svečiai. Sveiki, mieli sve

teliai, tiek metų šiame bute nesi
lankę! Ir po šiai dienai nežinau, 
kaip mano Monikutė suėjo į pažin
tį su mūsų bazės direktoriaus žmo
na. Gal krautuvėje susipažino? 
Gal... Nežinomi moters keliai! O 
kur direktorienė, ten ir pats direk
torius. Davėme garo iki vėlos nak
ties, ir pirmąkart savo gyvenime 
į tarnybą išėjau be apetito ir skau
dančia galva. Monikutė mane su
ramino :

— Viskas, bus gerai, brangusis.
Viskas buvo gerai. Kitą sekma

dienį jau mudu su Monikute ėjome 
pas direktorius į svečius. Moniku- 
tei padarė didelį įspūdį direktorių 
butas ir direktorienės parėdai. Pir
madienį vėl man skaudėjo galvą, 
ir aš pro ausis praleidau šiuos jos 
žodžius:

— Brangusis, ar tu matei, kaip 
pas juos?.. Kokie baldai! Kokie in
dai! Kokios direktorienės sukne
lės! O kokia sidabrinė lapė.

Apie tą sidabrinę lapę ji švel
niai kalbėjo visą savaitę. Sausio 
pabaigoje mano viengungystės lai
kų geležinę lovą išdanginom j san
dėliuką, o jos vietoje pastatėme 
naują, plačią, brangią. Vasario vi
dury su ašarom akyse išlydėjau 
pro duris seną, persikreipusią, bet 
mielą viengungio dienų drabužių 
spintą. Jos vieton atkeliavo nauja, 
plati, brangi. Kovo pradžioj mano 
Monikutė, nusižiūrėjusi į direkto
rius, įsigeidė pirkti persišką kili
mą. Deja, mano santaupos buvo 
pasibaigusios, Monikutė susiraukė 
ir tarė man tokiu neaiškiu balsu:

— O kodėl direktoriai perkasi? 
Jis už tave, brangusis, pustrečio 
šimtelio daugiau gauna. Tik pus
trečio.

Nesulaukusi atsakymo, pati Mo
nikutė man išaiškino paslaptį:

— Jis moka gyventi.
Taip aš pirmąkart iš žmonos lū

pų išgirdau priekaištą, kad nemo
ku gyventi. Žinoma, karštakošis 
vyras būtų šokęs aiškintis, ir vai
das būtų buvęs neišvengiamas. 
Betgi aš lėto, ramaus būdo žmo
gus: nurijau priekaištą, lyg kar
čią piliulę, ir nuėjau miegoti.

Trečiadienį vakare uošviai užsu
ko j svečius. Uošvis privalgęs už
snūdo, gi uošvienė, Monikutei ty
lint, o man klausant, pasidalino su 
manim savo gyvenimiška išmintim:

— Koks tu vyras, jei negali žmo
nai malonumo padaryti — kilimo 
nupirkti! Ramutę, gerutę žmoną 
turi, užtat ragai išdygo. Kita jos 
vietoje aplaužytų tau juos, ir tu 
ne tik kilimą, bet ir pianiną atneš- 
tum. Gerai, kad toks švelnus mano 
dukrelės charakteris...

Argi aš sakau, kad šiurkštus, 
nesugyvenamas? Bet kad man bū
tų ragai išdygę, kad mano charak
teris būtų... Čia man didelę naujie
ną uošvė pasakė. Taip man besam
protaujant, uošvė tęsė savo kalbą: |

— Turi visas galimybes kaip 
žmogus gyventi. Ir gyvenk! Dabar 
su direktorium esi gerai pažįsta
mas, vadinasi, nesnausk.

šią akimirką išgirdau Moniku
tės balselį:

,— Aš su direktoriene kalbėjau. 
Ji supranta... Ji sako, kad direk
torius nieko prieš neturi, jei ranka 
rankon dirbtumėt.

Uošvienė užbaigė:
— Matai, kvaily, kokios galimy

bės tau atsiveria!
Turiu prisipažinti, kad tąvakar 

supratau, jog mano charakteris iš 
tiesų ne toks jau be priekaištų. 
Ūmai pajutau, kad pasakysiu uoš
vienei kažką atžaraus, kažką, kas 
pakirs mūsų šeimos ramybę. Kad 
nepasakyčiau, stvėriau kepurę ir 
sprukau j gatvę. Vėsi pavasariška 
naktis atšaldė mano karštį ir su
grįžau kupinas gerų norų... Uoš

vių jau nebebuvo. Mano Monikutė 
su manim į kalbas nesileido. At
suko nugarą ir netrukus ėmė verk
ti.

Rytą aš kalbinau ją, bet ji ne
kalbėjo, ir aš išėjau j bazę su bai
siu širdies skausmu. Gatve eida
mas galvojau: negi mano Moniku
tė rimtai nori, kad aš?.. Aš, kuris 
sąžiningai dirbu, kuris ką uždirbu, 
tą ir gaunu... Trūksta pinigų? Ir 
kilo mano galvoje išganinga min
tis.

Grįžęs pavakare, vėl radau uoš
vę, rūsčią kaip naktis. Pakštelėjau 
Monikutei į žandelį ir be įžangos, 
nevalgęs pietų, išklojau joms, ką 
buvau sugalvojęs:

— Monikut, kol dar neturim vai
kučio, paieškokim tau darbo. Pri
sidės tavo alga, ir nereikės man...

Uošvė neleido man pasakyti, ko 
man nereikės. Ji puolė mane kaip 
alkaną vilkė ėriuką:

— Štai ką tu sugalvojai! Dar 
apie vaikutį drįsti išsižioti, kai vie
nos žmonos neišlaikai! Vyras, mat, 
atsirado! Kopūstas tau čia, ne gal
va! — Ji dūrė man pirštu į kak
tą. — Angelas su tavim nesugy
ventų!

Uošvei iš pykčio pritrūko žo
džių, ta proga pasinaudojęs, įsi
terpiau ir aš:

— Betgi direktorius, atsipra
šant, nešvariu keliu...

Uošvienė kaip kirviu kirto:
— O tu iš kitokio molio? Tu 

negali?
Monikutė pakėlė galvą, ir aš pa

mačiau jos dideles, mėlynas akis. 
Pamatęs antrąkart sprukau iš sa
vo dviejų kambarių ir virtuvės 
buto.

Aš ir dabar vaikštau Vilniaus 
gatvėmis. Laikas grįžti namo, bet 
nesiryžtu...

Nejau tikrai nesugyvenamas 
mano charakteris?

2
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LIETUVIŠKOSIOS PARAPIJOS AMERIKOJE
Dažnokai neteisingai pavaiz

duojama lietuviškų parapijų 
Amerikoj reikšmė lietuvybės mi
sijoje. Suprantama, kad grynai 
lietuviškos (personalinės) parapi
jos yra teigiamas veiksnys lietu
vybės išlaikymo procedūroje, ta
čiau kai jos pereina į teritorinių 
parapijų kategorijų, tai netenka 
savo tautinio charakterio ir daž
niausia atsiduria svetimtaučių 
rankose, nusavinanat ir turtų 
(bažnyčių bei parapijos namus), 
o lietuviai telieka tik iš malonės 
kampininkais.

Būdingų šiuo klausimu straips
nį “LOS ANGELES LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KOVA DĖL SAVO
SIOS BAŽNYČIOS IŠLAIKY
MO” deda š.m. birželio 11 (45 
Nr.) "Dirva”. Čia jį pacituojame:

"Dirvos redakcija gavo iš savo 
bendradarbio Los Angeles Lietu
vių katalikų organizacijų komite
to atspaustų pareiškimų. Tų ko
mitetų sudaro V. Kazlas, P.A. 
Raulinaitis, D. Karaliūtė, A.F. 
Skirius, G. Valančius, L. Valiu
kas ir 1.1. Tai patys įtakingieji 
katalikų organizacijų vadai. Jų 
pareiškime pasakyta tikroji pa
dėtis, kuri dabar susidariusi, dva
sinei vadovybei norint lietuvių 
parapijų “nusavinti” kitų reika
lams, o lietuviams jų ginant.

štai kas sakoma tame pareiški
me:
'--Nesenai kun. klebonas J. Ku
čingis viešai paskelbė iš saky
klos ir per savo laikraštėlį, kad iš 
šv. Kazimiero lietuviškos parapi
jos norima padaryti teritorinę pa
rapijų. Kadangi Los Angeles lie
tuviai nesudaro kompaktinės ko
lonijos, ir numatytose parapijos 
ribose gyventų labai nežymus jų 
nuošimtis, todėl yra visai aišku, 
jog lietuvių entuziazmu, darbu, 
pasiaukojimu ir doleriais sukurto
ji institucija pareitų į nelietuviš
kos daugumos rankas. Sunku pa
sakyti, ar ilgai naujiems šeimi
ninkams įstengtume būti priimti
nais įnamiais.

Paskelbus numatomus pakeiti
mus, lietuvių kolonijoje kilo spon
taniška reakcija ir susirūpinimas. 
Organizuoti katalikai, jausdami 
nešu pirmųjų atsakomybę už pa
rapijos lietuviškumų, ėmėsi pla
čios akcijos lietuviškam parapi
jos veidui išlaikyti. Gaila, kad pa
rapijos vadovybė šiai katalikų pa
sauliečių akcijai nepritaria ir ne
solidarizuoja.

Pasiųsta eilė prašymų Los An
geles Arkivyskupui ir Kardino
lui McIntyre ir tartasi su klebonu 
J. Kučingiu. š. m. gegužės mėn. 
9 d. Kardinolas McIntyre priėmė 
lietuvių delegacijų, susidedančių 
iš ALRK Federacijos pirm. V. 
Kazio,ALT Los Angeles skyriaus 
pirm. P. A. Raulinaičio, ALB Apy

linkės pirm. J. Ąžuolaičio ir jauni
mo atstovo A. Polikaičio. Deja, 
pasikalbėjimo metu nei mūsų lie
tuviškam reikalui, nei mūsų dele
gacijai nebuvo parodyta nė ma
žiausio respekto. Patyrus vieti
nio arkivyskupo nepalankų nusis
tatymų lietuviškai katalikų baž
nyčiai, pasiųsta peticija J. E. Ar
kivyskupui Egidio Vagnozzi, 
Apaštališkajam Delegatui Wa- 
šingtone. Toje peticijoje prašyta:

1. Sustabdyti parapinės mokyk
los statybos vajų, nes ji tarnau
tų daugiausia apylinkės gyvento
jų vaikams, o ne lietuviams, šis 
reikalas remiamas tuo, kad para
pinė mokykla neišvengiamai veda 
j teritorinę parapijų. Jei neklebono 
nesuprantamas nusistatymas pas
tatyti mokyklų vietinių gyvento
jų vaikams, tai teritorinės parapi
jos sudarymas ir tuo pačiu lietu
viškos parapijos susilpninimas ir 
galutinis jos panaikinimas šiuo 
metu gal ir nebūtų iškilęs.

2. Patvirtinti šv. Kazimiero pa
rapijos statusų ir pačių Šv. Kazi
miero parapijų kaip personalinę 
lietuviškų parapijų, veikiančių pa
gal šv. Tėvo Constitutio Apisto- 
lica de Spiritual! Emigrantium 
Cura nuostatus ir esančių aukš
čiau minėtos Constitutio globoje.

3. Perduoti mūsų šv. Kazimie
ro bažnyčių lietuviško lietuvių 
ordino administracijai, pvz. Lie
tuvos Provincijos Marijonų ordi
nui, tuo pačiu ilgam laikui išsau
gant jos lietuviškų atspalvį. Taip 
pasielgus, būtų išvengta šv. Ka
zimiero parapijų padaryti terito
rine ir tuo būdu nebetekusia lie
tuviškų rankų globos.
Vesti tolimesnei akcijai už lietu

viškos parapijos išlaikymų sudary
tas lietuviškų katalikiškų organi
zacijų komitetas, kurio sudėtį ga
lite matyti šiame pranešime. Pra
šome visus geros valios lietuvius, 
neatsižvelgiant į srovinę ar parti
nę priklausomybę, visomis išgalė
mis remti šio komiteto darbus ir 
žygius.

š. m. gegužės mėn. 15 d. “Lie
tuvių žiniose”, Vol. VIII, Nr. 9 
(149) tilpo lietuviškų visuomenę 
netiksliai infirmuojųs kun. klebo
no J. Kučingio paaiškinimas apie 
dabartinį šv. Kazimiero parapijos 
stovį. Ten rašoma: “Padarius Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijų 
teritorine, kaip Kardinolo yra pla
nuojama, ir tuo atveju jos status 
quo nepasikeistų”. Nesupranta
ma, kaip galima esamų padėti pa
keisti kita ir tuo pačiu nieko ne
pakeisti. Y’pač nesuprantama, kad 
toliau įsakmiai pabrėžiama, jog 
iki šiol šv. Kazimiero parapija 
jokio statuso neturėjo. Išeina, 
kad jokio statuso nebuvo, niekas 
jo dabar nekeičia ir, padarius pa
rapijų teritorine, jos status quo, 

kurio ji iš viso, klebono pareiški
mu, neturėjo, nepasikeis. Penkta
me “Lietuvių žinių” punkte rašo
ma: “Katalikų organizacijos arba 
jų vadovai bei pavieniai lietuviai 
katalikai, dabar ir ateityje dary
dami žygius parapijos reikalais, 
visuomet tariasi su savo dvasios 
vadais”. Turime pareikšti, kad 
bandėme tartis su parapijos kle
bonu kun. J. Kučingiu. Deja, 
mums buvo pasakyta, kad viskas 
gerai ir nieko nereikia daryti. 
Taip pat buvo pasakyta, kad vis- 
vien nieko neišmanome ir parapi
jai bus labai gerai, jeigu priskirs 
vietinių gyventojų, nes lietuviai 
neremių savo parapijos... Visi ge
rai žinome, kad ši bažnyčia, ir jos 
turtas įgytas lietuvių aukomis ir, 
kol lietuviai bažnyčių statė, kiti 
neprisidėjo, bet pradėjo naudotis 
jos patarnavimais tik tada, kai ji 
jau buvo pastatyta...

Toliau parapijos laikraštėly ra
šoma: “Labai prašome visuose 
parapijos reikaluose laikytis prie 
parapijos vadovybės ir laikytis jos 
direktyvų”. Tačiau visi gerai ži
nome, kad tarp katalikų pasau
liečių ir parapijos vadovybės pla
ningo, konstruktyvaus ir nuolati
nio bendradarbiavimo niekada 
nėra buvę, išskyrus atsitiktinius 
kontaktus. Sakraliniuose reikaluo
se pasauliečių patarimai parapijos 
vadovybei nereikalingi, tačiau tau
tiniuose, kultūriniuose ir ekonomi
niuose — katalikai pasauliečiai 
galėjo būti vertingi pasitarimų 
partneriai. Tad šiuo atveju para
pijos vadovybės reikalavimas “pa
rapijos reikaluose laikytis jos di
rektyvų” vargu ar gali saistyti ti
kinčiuosius. Juk čia liečiamos ne 
religinės, bet ekonominės ir tau
tinės problemos.

Ieškodami atsakymo į klausi
mų, kas privedė prie dabartinių 
komplikacijų, randame tik vienų 
atsakymų: neracionalūs parapijos 
nuosavybių pirkimai ir, nors ir 
gražūs , bet kolonijos ekonominį 
pajėgumų neatitinku ir nieko ben
dro SU lietuviškai katalikiškais 
tikslais neturintys parapijos va
dovybės užsimojimai.

Šis mūsų pranešimas turi vie- 
nintėlį tikslų: painfirmuoti Los 
Angeles lietuvių visuomenę apie 
organizuotų katalikų vedamų ak
cijų šv. Kazimiero parapijos lie
tuviškumui išlaikyti ir kartu per
spėti visus lietuvius, kad šiuo me
tu nėra reikalo ir prasmės remti 
parapijos vadovybės užsimotus 
planus, neturinčius nieko bendro 
su lietuviškumu, kol galutinai ne
paaiškės tolimesnis lietuviškos pa
rapijos likimas.

Norėjome visuomenę painfor
muoti sušaukdami tam specialų 
susirinkimų. Kreipėmės į parapijos 
vadovybę, prašydami tam tikslui

ATSAKYMAS BIČIULIUI 
AMERIKONUI

Kiekvienas autorius yra paten
kintas, jei susilaukia atgarsio. 
Dėl mano M.P. nr.28 straipsnio 
“Valstybė, universitetas, mokyk
la”, kur iškėliau kelis kalbinius 
klausimus, atsiliepė to paties laik
raščio nr. 31 kažkas laišku iš Ame
rikos. Džiaugdamasis pačiu faktu, 
gailiuosi laikraštyje neradęs pa
vardės. Negalėdamas su kaikuriais 
patikslinimais sutikti, turiu vargo 
dėl kreipinio. Laiško autorius, ma
nau, leis jį pavadinti bičiuliu ame
rikonu.

Savo straipsnyje aš sakiau: “Sa
kome — Britų Komonveltas (Co
mmonwealth), reikia sakyti — 
Britų valstybių sųjunga”. Bičiulis 
amerikonas savo patikslinime kal
ba tik apie commonwealth ir sako, 
kad tas žodis netinka versti val
stybių sųjunga. šiuo kartu mums 
rūpėjo ne žodžio etimologija, ne 
tikslus jo vertimas, bet pasiūlymas 
tinkamo lietuviško atatikmens.
Britų Commonwealth yra tiek sa
varankiškų valstybių junginys, 
kad jis tikrai lietuviškai ga
li būti nusakomas sujun
gęs vardu. Prisiminkime tik 
Indijų, Pakistanu, Pietų Afrikos 
unijų ir Ceilonų! Juk tai tik švel
niausiais siūleliais tebesi jungianti 
su metropolija sųjungos nariai. Jei 
greta vartojama Tautų sųjunga, 
Pabaltijo sųjunga, tai negi tai įro
dymas, kad negalima vadinti Bri
tų Commonwealth narius sųjungos 
vardu. Sųjungų pasaulyje yra įvai
raus ryšio. Tikrai nepriimtina bi
čiulio amerikono pasiūlymas — 
Britų Valitybių Bendruomenės 
vardas. Bendruomenės sųvoka mū
sų kalboje turi visai kitų turinį: 
tai gyventojų kolektyvas, apjung
tas etninių bei kalbinių požymių, 
turįs vienų ir tų pačių likiminę 
sųmonę, bet nebūtinai gyvenus sa
viškų valstybini gyvenimų, nebū
tinai džiaugiųsis sava politine va
dovybe. Sakome: Amerikos lietu
vių bendruomenė, Kanados pran
cūzų bendruomenė ir panašiai. Jei 
nepatinka B. Commonwealth ma
no siūlomas Britų valstybių sųjun
gos pakaitalas, tai vadinkime Bri
tų valstybių bendrija. Svarbu tik, 
kad sustotumėm ties vienu termi
nu, nes iki šiol tai jovalų sutinka
me mūsų spaudoje, kol nesusita
riame dėl gyvenimo diktuojamų 
terminų reikalo.

Valstybė ir valstija. Valstybės 

salės, deja, salės negavome ir pa
sirinkome šį būdų, tikėdamiesi tuo 
pasiekti daugiau žmonių.

Lo> Angele* Lietuvių Katali
kų Organizacijų Komitetas 
Šv. Kazimiero Parapijos lie
tuviškom* teisėm* apsaugoti. 

sųvokų nusako valstybinė teisė: 
tai suvereninis politinis — ekono
minis vienetas ir taip besireiškiųs 
tarpvalstybiniame gyvenime. Nei 
Kanados Ontario nei Australijos 
Viktorijos states tokios nėra, bet 
jos turi savo autonomines vyriau
sybes ir negali būti lietuviškai pa
vadintos apskričių vardu. Tenka 
todėl jieškoti lietuviško žodžio. 
Greta valstybės mūsų senesniųjų 
laikų spauda ir kaikurios tarmės 
vartojo valstijos žodį. Atsiradus 
reikalui aš ir siūlau šį terminų at
gaivinti ir vartoti Ontario ar 
Viktorijos state vertimui. Siūlau 
valstijų vartoti susiaurinto* vals
tybės sąvokos reikalui.

Augštesniajai mokyklai (co
llege) bičiulis amerikonas siūlo ko-

Lietuvos lietuviai apie išeivius lietuvius
Dvi lietuviškos šeimos iš Lietu

vos dasigavo į Vokietijų. .Gavę 
iš Čikagos įvairių lietuviškų žur
nalų, rašo:

“Ačiū už laiškutį ir žurnalus. 
Skaitom ir darom pastabas. Jų 
padarėm daug. Vargiai galėčiau 
visas surašyti. Labai įdomu, ko
dėl žmogus geriau pakenčia blo
gas, negu geras dienas? Po rusu 
papuolusių nereikia raginti “likt 
lietuviais”, ypač studentų, žino
ma, ir jie negali galvomis mušti 
akmenų sienos. Trumpai prieš 
mums išvažiuojant iš Lietuvos į 
Vokietijų teko būti pas vienų mū
sų kolūkio traktoristų vardadie
nio vaišėse. Jo vyriausias brolis 
mechan. inžinierius, vedęs rusę, 
o kitas Kauno studentas. Kadan
gi tose vaišėse dalyvavo ir brolis 
inžinierius su savo žmona ruse, 
io mes visų laikų dainavom tik 
lietuviškai, aš paklausiau kitų 
traktoristo brolį studentų, ar ne
moka rusiškos studentiškos dai
nos. Jis man garsiai atsakė: “Lie
tuvis studentas rusiškai nedai
nuoja”, nors šalia jo sėdėjo bro
lienė rusė ir jos motina. Jos la
bai įsižeidė ir tuoj išėjo. Neri
mavo ir jos vyras inžinierius. Ei
nant namo studentas man sakė: 
negaliu pakęst savo brolio žygio. 
Kai pamatau jį šalia rusės, aša
ros veržiasi pro akis. Bet tokių 
maišytų šeimų labai maža. Ir 
mums gyvent buvo nelengva. Ta 
nelemta pavardė visa maišė, žiū
rėk tik kur — ir jau girdi “prū
sas” ir gana. Amerikoj pasirodo 
žmonės iš gerų dienų užmiršta, 
kas jie, by tik gyvent gera. Jei 
man kada tektų atvažiuot į Ame- 
rikų, tai tom gražiom išsidažiu
siom lietuviškom poniutėm ir jų 
slystantiems iš lietuviško kelio 
vyrams pasakyčiau lietuviškų tie
sos žodį, kokį jimes skiria vargs
tančioj! Lietuva.” 

legijos žodį. Galima būtų su tuo 
sutikti, jei lietuvių kalboje kolegija 
neturėtų kitų prasmę — tarnybi
nę bendruomenę, mokomųjį per
sonalų, bažnytinės hierarchijos in
stitucijų. Turint visa tai galvoje, 
turbūt, ir "Lietuvių kalbos vadovo” 
autoriai įvedė greta lotyniškos kil
mės kolegijos ir tarpinį angliciz- 
mų kolidžų. Yra mokslo įstaigos, 
kurios vadinamos ir mūsiškai kole
gijomis: tai veikiančios Romoje 
teologinės kolegijos, buvusios Vil
niaus vyriausiosios Lietuvos mo
kyklos fakultetai. Visa tai turėda
mas galvoje, gimnazijos ar kiek 
augštelesnio lygmens mokyklas 
(kurios neduoda daktarato laip
snių) aš ir siūliau angliškiems 
atatikmenims vartoti kolidžo žodį. 
Kolidžo, deja, tarimas nėra mano 
nusiklausytas Australijoje, bet 
“Lietuvių kalbos vadovo” autorių 
parinktas pagal oksfordiškį anglų 
tarimų.

A. ZUBRAS

Prieš porų mėnesių atvykusi 
iš Lietuvos j Amerikų moteris pa
sakojo, kad nežinanti atsitikimų 
savo apylinkėje, kad lietuvis ves
tų rusę. Merginos dažniau išteka 
už rusų. Ji tai teisina tuo, kad 
moterų Lietuvoj yra žymiai dau
giau, negu vyrų.

D.I.

Okupuotoį 
Lietuvoj

* Pagaminta pirmoji lietuviška 
skaičiavimo mašina. Tai “repro
dukcinis perforatorius”, turįs apie 
40.000 detalių. Pirmų kartų Lietu
voje (ir visoje Sovietų Sųjungoje) 
pradėta masiniai gaminti. 98% vi
sų detalių gaminimą pačioje įmo
nėje (Vilniaus skaičiavimo mašinų 
fabrike, kuris nesenai pastatytas), 
įmonės vyr. inžinierius yra. Kaz. 
Sabaliauskas. Gaminant ir mon
tuojant detales pasižymėję be to 
inžinieriai Romas Melnikas, Regi
na Valatkaitė, darbininkai Sima- 
nas Pečiulis, Algirdas Bankauskas, 
Bronius Kregždys, meisteris Al
girdas Sperskis ir kt.

Naujos kopijavimo-frezavimo 
staklės pagamintos Vilniaus “Žal
girio” staklių gamykloje (pirmų 
kartų šalyje, kaip pastebi Vilniaus 
radijas liepos 17 d.) Staklių kon
strukcijų paruošė Lietuvos inžinie
riai kartu su Maskvos metalo plo
vimo staklių eksperimentinio tyri
mo instituto darbuotojais. Staklės 
skirtos labai tikslioms frezavimo 
formoms, štampams ir kitiems 
įrankiams gaminti. Jos aprūpintos 
automatinio kopijavimo prietai
sais, elektrokontaktiniais įrengi
mais, magnetinėmis lovelėmis.

SURINKO ROTA

Moterų Pasaulyje
Naujo sezono ma

dos. Europoje ir vėl madose 
pabrėžiamas liemuo natūralioj 
vietoj.

Labai daug daroma klosčių. 
Net rankovės ir apikaklės klosty
tos.

Kosciumai ir toliau trumpais, 
laisvais švarkeliais, nors kai ku
rie madų salonai ir čia išryškina 
liemens linijas.

Paltai — platūs pečiuose, di
džiulėm apikaklėm ir rankovėm.

žiemai dominuoja sunki vilno
nė medžiaga rupiu užbaigimu, va
sarai — šilkas.

Italijos madų pa
rodoj Florencijoj moterų 
mados būtinybė yra kelnės. Kel
nės daromos iš visokiausios įma
nomos medžiagos. Tam panaudo
jama šilkas, vilna, kartūnas, ak
somas ir triko. Jos yra labai siau
ros blauzdose ir dėvimos su auk
siniais sandeliais.

Rytmetį kelnės dėvimos su 
įvairiais megstiniais, švarkais ar
ba bliuzėmis. Vakarų ilgos siau
ros kelnės nešiojamos su giliai iš
kirpta mėgsta bliuzele arba sati
no švarkeliu. Pajūry — trumpos 
ar ilgos kelnės, bet jos yra būti
nos.

P a r y š i t u i žymiau

sias madų salonas Chris
tian Dior namuose 1960 metams 
parodė sensacingas sukneles. Iki 
kelių sijonai lempos abažūro, ži
bintuvo arba varpo formos, nuo 
labai aptempto liemens išpūsti ir 
apačioj, o virš kelių sutraukti 
juosta.

Daugumas madose pirmaujan
čių ponių pareiškė, kad trumpi 
sijonai, kurie nedengia kelių, ne
duoda nieko naujo ir esu abejoti
na, ar ta mada išsilaikys, nes to
kios trumpos suknelės yra biau- 
rios. O vyrai pareiškė, kad 
trumpų suknelių grožis priklauso 
nuo kojų, ypač kelių grožio.

Amerikos eksper- 
t a i sako, kad raudonos, baltos 
ir mėlynos spalvos bus dominuo
jančios naujam sezonui. Populia
rios būsiančios taip pat — švel
niai geltona, auksinė, oranžine ir 
ružava.

Kaikurie Amerikos medžiagų 
fabrikai visų gamybų bazuoja 
ryškiai ružava ir šaltai mėlyna 
spalva.
Skrybėlaičių ma

doje naujausia 1 i n k- 
m ė yra jų pabrėžtas augštis ir 
cilindrinė forma. Jos dažnai pri
mena vyriškų skrybėlę, tik minkš
tesnėm linijom.

Naujausios skrybėlaitės daro
mos iš sunkios medžiagos, apsup
tos lengvučiu vualiu ir dėvimos 
ant galvos tiesiai.

Vyrams spalvuoti 
rūbai užkariauja 
Italiją. Žymiausio madų 
saliono savininkas Brioni paruo
šė naujus modelius, kur vyrau
ja vakariniai švarkai su juodomis 
kelnėmis, švarkai yra labai lais
vi liemenyje, be jokių įsiuvimų.

Faraono stilius 
yra naujiena plau
kų šukuosenoj. Trum
pai nukirpti plaukai, iškelti aukš
tai viršugalvy, plačiais sparnais 
apgaubia veidų, ši nauja šukuose
na užkariavusi Paryžių, primena 
piramidę ir kartu su specialiais 
akių šešėliais duoda moteriai 
egiptietiško sfinkso išraiškų.

Tai naujai šukuosenai kirpėjai 
vartoja dirbtinus liakus arba pe
rukus.

Paskutiniu laiku moderniška 
moteris savo drabužinėje turi tu
rėti mažiausia vienų perukų. Pi
giausias perukas kainuoja apie 
£ 50.

Amerkos moterys 
rengiasi labai vie
nodai. Jos niekur neparodo 
individualumo. Tuo tarpu ir ne
gražiausia paryžietė yra patrauk
li .savo elegantiškumu ir įdomi 

individualumu.

New Yorko mode
liai gyvena bado dieta, norė
damos išlaikyti linijas ir dirba, 
nes idealios moters linijos yra: 
augštis 5’7” — 5’99", biustas 32” 
— 33”, liemuo 20” — 22", šlau
nys — 33" — 33į”.

Drabužio pritai
kymas yra pagrindinė sų- 
lyga gero apsirengimo. Stambi 
moteris turi pasirinkti rūbų kuo 
paprastesnėm linijom, — švelnios 
spalvos, su mažu raštu. Kimono 
rankovės vengtinos, nes jos labai 
stambina. Plačios šlaunys atrodo 
dar platesnės, jei sijonas aptemp
tas. Aptemptas rūbas storų mote
rį dar labiau storina, o laisvas 
rūbas laibų moterį padaro kaip 
skeletų, maišu aptrauktų.

Sijono ilgis derinamas su kojų 
storumu. Sijonas turi dengti sto
riausių blauzdų vietų.

Dieta eina lygia
grečiai su mada. Pro
tingas normavimas savo maitini
mosi yra naudingas sveikatai ir 
gražiom linijom. Bet vartojimas 
vadinamų "apetito žudytojais” 
tablečių (kurių rinkoje yra dau
gybė) yra pavojingas. Paskuti
nieji daviniai parodė, kad varto
jimas ploninančių tablečių iššau
kia plaukų slinkimų ir moteriai 
gresia nuplikimas.

Rytmečio grožis. 
Amerikoj didžiausios kosmetikos 
firmos išleido į rinkų “Rytme
čio grožio pakietėlį”, kuriame yra 
kremas, švelnus ružas ir be jokio 
skonio lūpų pieštukas. Tik išlipus 
iš lovos, moteriai pakanka ketu
rių minučių padabinimui savo 
veido tomis paprastomis kosme
tikos priemonėmis ir pasirodyti 
pilname grožyje tik kų atsikėlu
siam vyrui.

Reklaminės agentūros pabrėžia, 
kad kai žmona nustoja rūpintis 
savo rytmetine išvaizda, ji taip 
pat nustoja savo vyro susidomėji
mo ir yra ant pavojingo kelio, 
kuris veda į išsiskyrimų.

Amžino* kojinės 
greitu laiku pasi
rodys moterų džiaugsmui. 
Jos yra 9 denier, dviejų atspal
vių, neleidžia akių, neplyšta ir 
atsparios cigarečių pelenų nude
gimams.

Nylon kojinės, gami
namos V. Vokietijoje, yra keturis 
kartus stipresnės už Australijoje 
gamintas. Amerikoniškos kojinės 
taip pat yra pranašesnės už aus
trališkas.

Dėvėtojų nuomone, australiš
kos kojinės yra “gamintojų džiau
gsmas — dėvėtojų ašaros.”

Nuo krūtinės vėžio 
pereitais metais Australijoje mi

rė 700 moterų.

Pereitų metų bė
gyje buvo apie 700 susirgimų 
nuo penicilino injekcijų, iš kurių 
— 72 mirtingi.

Amerikiečių paro
doje Maskvoje rusės pama
tė idealiai įruoštų amerikietiškų 
vidutinio gyventojo butų. “Ar tai 
fantastiškas sapnas, ar propagan
da?” — rusės klausia savęs.

Pagalvių medžiok- 
1 ė Maskvoje yra nelengvas žy
gis. “Pravda” rašo, kad pagalvės 
pirkėja dažniausiai turi mėnesiais 
jieškoti ir laukti, nes Maskvoje 
yra tik vienas labai apleistas fab
rikas, gaminantis blogiausios ko
kybės pagalves. Pagaliau suradu
si pagalvę, pirkėja, norėdama jų 
pirkti, turi pristatyti Maksvoje 
registruotų pasų.

Po sunkios ir dažniausiai nesėk
mingos medžioklės daugumas ru
sių pagaliau suabejoja, ar iš viso 
pagalvės egzistuoja šiame atomo 
ir satelitų amžiuje.

Žmona, gėrėdamasi 
naujai dekoruotu miegamuoju, 
apdovanodama laiminga šypsena 
savo vyrų, pareiškė: "O, kaip 
puiku bus čia sirgti!”

P r i s k a i t y k lietingų 
dienų prie sėkmingų, jei grįžai 
namo su lietsargiu.
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LIETUVIAI STUDENTAI SYDNEJUJE
LITUANISTINIAI KURSAI BANKSTOWNE
Kiekvieną sekmadienį moko

masi Lituanistiniuose Kursuose 
Bankstowne; Atsilankau kada 
galiu, ir. kas kartą darosi vis įdo
miau. Pirmą kartą klausiausi lie
tuviu kalbos gramatiką dėstant. 
Galima sakyti buvo gana įdomios 
abi paskaitos, įvairiai pagyvintos 
pačių kursantų. Sekantį kartą bu
vo ..dar įdomiau, kai lektorius 

■ kalbėjo apie vieną knygą, kurią 
buvau jau perskaitęs universite
te, besimokydamas anglų kalbos. 
Man buvo įdomu sužinoti kaip 
dęstytojas aiškino apie ją ir kaip 
ją suprato. Nustebau, kad įver
tinimas. buvo tikrai neblogas. Dar 
kartą man atsilankius dėstė vy
ras ir moteris po viena pamoką. 
Iš p. P. paskaitos geriausia pri
simenu šį dialogą:

— Esmėje, manau, galėtumėm 
apseit ir be tų nosinių, tačiau 
kai jos yra mūsų kalboj, tai tu
rim jas vartoti. I tai kursantas 
T.J.K. atsakė: — O ką mes dary
tumėm be jų, jei sloga užpultų? 
— Dėstytojas į šią pastabą jau 
nieko neatsakė.> -■

Po šios paskaitos susilaukėm 
kitos mokytojos, kuri mums dės
tė literatūrą. Ji buvo maloniai 
mandagi. Pradėdama pamoką, ji 
labai atsiprašė, kad nepasiruošė, 
nes tik pereitą vakarą buvus pa- 
prašyta dėstytį. Bet nieko tokio, 
ji pareiškė, pasidariusi vis dėlto 
kęletą pastabų ir turėsianti apie 
ką kalbėti. Bet nesėkmė: jieško- 
joi jieškojo tų savo “špargalkių” 
ir nesurado... Tada ji lėido su
prasti, kad jos. tikslas —- mus 
įvesdinti į lietuvių literatūrą ir 
paruošti mums kelią į poetus, no- 
vąlijtus, žurnalistus, atseit — ra
šytojus. Ji ragino mus rašyti į 
“Mūsų Pastogę”, kąip jau senai 
darą kito Australijos didmiesčio 
lietuviai jaunuoliai. Mes, supran- 
tema, jai prisipažinome, kad kar
tais parašome į “M.P.” Studentų 
žodžio skyrių. Ji mums davė na
mų darbą: parašyti ką nors laisva 
tema, o tame rašinyje turėtų bū-

ti įdėta nors truputis sielos.
Lankydamas šiuos kursus pas

tebėjau, kad Sydnėjaus studentų 
skaičius per pirmas paskaitas bli- 
vo labai gausus. Ne tik kad daug 
jų atsilankė, bet ir amžius buvo 
įvairus. Aplink stalą sėdėjo kur
santai du kartu vyresni už mane. 
Paskui dėl įvairių priežasčių pa
dariau ilgesnę pertrauką ir į kur
sus nesilankiau. Per tą laiką, 
girdėjau, tas pats mokytojas dės
tė tris savaites iš eilės. Kai vėl 
atėjau, studentų (ne kursantų iš 
viso) skaičius labai sumažėjo, o 
per trečią atsilankymą buvome 
jau tik du studentai. Kas atsiti
ko? Kodėl tiek daug jų iškrito? 
Jei nepatinka mokytojas, tai klau
sykim paskaitos, nes ne iš jo 
bus mums nauda, bet iš to, ką 
jis pasakys. Jeigu jo nenorim, tai 
jis juk kas savaitę nedėsto. Ki
tos paskaitos būna tikrai įdomios 
ir naudingos. Be to, ir pats bū
damas studentas, žinau, kiek mes 
mokame lietuvių kalbos ir rašy
bos, ir galiu visiems patarti, kad 
kursus, turint laiko, tikrai ver
ta lankyti. Pinigų juk neprašo, 
ir ne vien tik gramatinėmis ži
niomis mus peni. Dėstytojai yra 
geri pedagogai ir žino, kaip per
teikti mums žinias. Jie ir mūsų 
vyresnioji karta tikrai džiaugsis, 
kai sugrįš klajūnai ir pasirodys 
dar naujų klausytojų.

Taigi, kolegos, būkime sąmo
ningi ir rodykim pavyzdį kitiems!

Kursantai

DŽ1UD0
Sydnėjaus universitete lietu

viams dziudo sekasi. Neseniai ir 
žaidėjų skaičius padidėjo Į klubą 
įstojo A. “Jogas” — Krausas. 
Nors ne vienam jau išsinarino tai 
pirštai, tai alkūnės, tačiau progre
sas vyksta. Dziudo susideda iš 
dviejų šakų — mokinių (16 divi
zijos) ir meistrų (10 divizijų).

Visi studentai priklauso mokinių 

šakai. Lietuvių tarpe aukščiausiai 
stovi klubo prezidentas R. Dau- 
kus. Jis turi mėlyną diržą. Pa
čius pirmuosius diržus (baltus) tu
ri J. Kolakauskąs ir “Jogas” 
Krausas. Neseniai į vyresniąją di
viziją egzaminus išlaikė naujokai
— M. Mauragis ir V. Stašionis. 
Jie turėjo nugalėti tris vienodo 
stiprumo priešininkus iš eilės. Už
tat jie jau turi geltoną diržą.

Pabaigoje antro trimestro įvy
ko rungtynės tarp Sydnėjaus Uni
versiteto ir “1770 Club”. Sydnė- 
jus laimėjo 18-2. šiose rungtynė
se pirmą kartą S.U. atstovavo M. 
Mauragis ir nugalėjo vienos divi
zijos vyresnį priešininką. R. Lau
kus irgi šauniai pasirodė, nugalė
damas dviejų divizijų vyresnį 
(juodo diržo) priešininką. Kiti lie
tuviai šiose rungtynėse nedalyva
vo. Laikykitės stipriai kolegos, nes 
Jūs keliate lietuvių studentų var
dą.

Aras

KREPŠINIS
“Mūsų Pastogėj” dažnai rašoma 

tik apie Sydnėjaus Universiteto 
studentus, todėl gaunasi įspūdis, 
kad N.S.W. Universiteto studentai 
apsnūdę. Tai netiesa. Daugumas 
mūsiškių studijuoja ir dirba, todėl 
mums mažiau laiko lieka rašymui. 
Universiteto veikloj esame akty
vūs, ypatingai tautiniame sporte
— krepšinyje. Turim keturius ge
rus žaidėjus: M. “Jumbo” — 
Kriaucevičių, K. Protą, A. Daniš- 
kevičių ir K. Morą. Trys iš jų 
žaidžia Universiteto pirmoje divi
zijoje. “Jumbo” Kriaucevičius yra 
šios komandos žvaigždė, daugiau
sia primeta taškų ir net yra vie
nas iš Šios komandos rinkėjų (se
lector).

Komandos menedžeris irgi yra 
lietuvis — R. Liniauskas.

Galima dar pridėti, kad beveik 
visi šios komandos žaidėjai yra 
"dypukai”. Komanda stovi pirma 
lentelėj ir dar iki šiol eina be 
pralaimėjimų. Per aštuonias rung
tynes įmetė 365 taškus prieš 182. 
Kai ši komanda susitiko su Syd

nėjaus universiteto pirmąja — ku
rioje žaidžia K. Kemešys — rung
tynės baigėsi lygiomis (58:58), bet 
po penkių minučių pratęsimo Syd- 
nėjų nugalėjo 65:62 rezultatu.

Vienas iš “svarbiausių" šios ko
mandos užsiėmimų yra savaitinis 
susirinkimas, kuris vyksta "Duke 
of Cornwall” viešbuty kiekvieną 
anttadienį. Susirinkimus praveda 
“Jumbo” Kriaucevičius.

Raškužit

APENDICITAS
U.N.S.W. studentas K. Protas 

šias atostogas pradėjo apendicito 
operacija. Mes tikimės, kad iki 
atostogų pabaigos jis tikrai pa
sveiks. Nenusimink kolega dėl 
operacijos, — vedyboms tatai ne
kliudys.

R.C-

LIETUVAITĖ SU PRINCESĖ
Anglijos princesė Alexandra 

jau lankosi Australijoj. Syd
nėjaus Universitetas jai ruošia 
priėmimą ir pietus rugsėjo 14 d. 
universiteto rūmuose vadinamam 
Manning House. Pakvietimai daly
viams jau išsiuntinėti. Malonu iš
girsti, kad ir lietuvaitė Agonita 
Grincevičiūtė, Sydnėjaus Lietuvių 
Studentų S-gos pirmininkė, gavo 
oficialų pakvietimą papietauti su 
princese Alexandra. Nors ji ofi
cialiai atstovaus Odontologijos Fa
kulteto Moterų Sporto Skyrių, ne
oficialiai tačiau ji reprezentuos ir 
mus, Sydnėjaus lietuvius ir stu
dentus.

Tad nuoširdžiai sveikiname ko
legę Nitą, įskaitytą į retą svečių 
sąrašą.

Romusėlis

STUDENTŲ SAVAITGALIS
Jau antrasis trimestras pasibai

gė, ir visi studentai atostogauja. 
Kaip anksčiau buvo rašyta, bai
giantis šioms atostogoms (rugsėjo 
4-6 dienomis) išvyksim pasilinks
minti prie Tuggerah Lakes, šios 
vietos tikslus adresas: Bateau 
Lodge, Bateau Bay. Vieta yra gra
ži ir prie pat Ramiojo Vandenyno. 
Gaila, kad tą patį savaitgalį bus 
ruošiamas ir Spaudos Balius. Už
sakant vietą, Spaudos Balius bu
vo numatytas ankstesnę datą. Jei 
sutarties neišlaikytumėm, mūsų

DĖVI
Pirmą kartą savo gyvenime, pri

sipažįstu, esu matęs genijų. Ir dar 
kokį? Matematiką, šiuo genijum 
yra viena indė, kuri save vadina 
Dėvi. Daug kas ją matė per tele
viziją ir kitur, bet pereitą trimes
trą ji atsilankė į universiteto Wal
llace Theatre labdaringam tikslui 
(padėti australų aboridženams).

Programą pradėjo paaiškinda
ma, kaip iššakniuoti kvadratinius 
ir kubinius skaičius. Ji paprašė 
užrašyti kūbų skaičius ir pažadė
jo tuoj duoti teisingą atsakymą. 
Studentai jai patiekė iššakniuoti 
net dvylikos numerių skaitlines. 
Ji ne tik kad nė sykio nesuklydo, 
bet, be to, dar du kartus įrodė, 
kad patys studentai klaidingai su
daugino savo numerius. Jos atsa
kymai neužtruko ilgiau 3-4 sekun
džių.

Po to sekė dar įdomesnė dalis 
— apie datas. Ji paprašė pasa
kyti man metus, mėnesį ir dieną 
ir pažadėjo atsakyti, kokia išpuls 
savaitės diena. Daugumas, norė
dami patikrinti ar sužinoti kokią 
savaitės dieną jie gimė, vis sakė 
savo gimimo datas, bet vienas iš 
"blatnųjų” jos paklausė, kuri sa
vaitės diena išpuola datai 
O.XII.25? Dėvi pagalvojo trupu
čiuką ir, suprasdama šposą, at
sakė — antradienis.

Su datom ji ir daugiau matema
tinių triukų pademonstravo, ku
riems neturėčiau vietos išpasako-

įmokėtas užstatas dingtų.
Valdyba nenori sudaryti sunku

mų tiems studentams, kurie norės 
atsilankyti i Spaudos Balių, bet 
savaitgalio nukelti jokiu būdu ne
gali. Taigi išvyka bus kaip numa
tyta. Kaina yra nevienoda. Syd- 
nėjiškiams viskas kaštuos apie tris 
svarus, newcasteliečiams mažiau, 
tolimesnių vietovių studentams — 
daugiau.

Yra žinių, kad Valdyba kviečia 
visus studentus iš visos Austra
lijos, tad iki pasimatymo būsimo 
savaitgalio metu.

P.S. Dėl smulkesnių informaci
jų kreiptis pas pirmininkę Nitą 
Grincevičiūtę ar kitus Valdybos 
narius.

S.S. 

ti, bet kas buvo įspūdingiausia, 
kad man joks magikas nepūtė mo- 
nų j akis. Ją pamatęs įsitikinau, 
kad yra žmonių su nepaprastom 
protinėm galiom, kurie tikrai verti 
genijaus vardo. Dėvi atrodė gana 
jauna esanti, be to, vikri ir na
tūrali elgsenoj, ko tikrai nesitikė
jau iš genijaus. Ji vilkėjo tauti
niais rūbais ir joje nesimatė jokių 
nenormalumų, išskyrus jos mate
matinį protą.

Turint progos, šią indę tikrai 
verta pamatyti ne dėl jos išorės, 
bet dėl matematinio pajėgumo.

Fukiai

* Stepo Zobartko spaudai pa
ruošto lietuviškų pasakų rinkinio 
“Lithuanian Folk Tales” šiemet 
išleista antra laida, žymiai dides
nė ir gražesnė. Šiandien lietuvių 
pasakas jau skaito ne tik JAV- 
se, bet ir Anglijoj, N. Zelandijoje, 
Kanadoje ir net Indijoje. Tas 
leidinys taipgi pasiekė Lietuvą ir 
kaikurias kitas valstybes, esančias 
už Geležinės Uždangos. Iš Vil
niaus gautas laiškas, kuriame sa
koma, kad “Lithuanian Folk Ta
les” ten eina iš rankų į rankas. 
Dabar St. Zobarskas jau paruo
šė lietuvių autorių novelių rinki
nį anglų kalba, pavadintą "Out
standing Lithuanian Stories”. Tai 
bus stambi knyga savo puslapių 
skaičiumi ir turiniu. Leidinį su
daro 20 rašytojų, pradedant mif- 
sų klasikais — Biliūnu, Krėve, 
Kudirka, Šatrijos Ragana, Vie
nuoliu ir baigiant jaunaisiais ta
lentais.

Prie šio rinkinio St. Zobarskas 
dirbo keletą metų. Vertimus rū
pestingai ištaisė ir teikė vertingų 
patarimų amerikietis rašytojas, 
New Yorko unversiteto profeso
rius ir Literary Review redakto
rius Charles Angoff. Knyga pa- 
rubšta atsižvelgiant j panašaus 
pobūdžio amerikiečių antologi
joms statomus reikalavimus. Ame
rikiečių leidykla imasi šią antolo
giją išleisti, bet su sąlyga, kad 
iš anksto būtų užpirkta 600 eg
zempliorių; vieno egzemplioriaus 
kaina 5 dol. ir todėl reikia sutelk
ti 3.000 dol.

MOLIO IR PIUVENU KOLCHOZAI 
k

Kjį atidengė Šuinatjsko ir kitų pasisakymai apie kaimo statybų Lie- 
ttiyoj'e. — Šiemet iš vienkiemių į kolchozines gyvenvietes perkels 5000 sody- 
4ybų.— Per septynmetį nori pastatyti 110.000 gyve namųjų namų, bet ply
tų bus tik deimšimtadaliui namų.

(Ęlta) Sovietinis režimas Lie
tuvoje, kai pradeda kokį nors nau
ją žygi, apsupa jį skambiais pro
pagandiniais šūkiais, atvaizduoja 
gražiomis ateities spalvomis, daž
niausia tuos ateities galimumus 
perdėdamas. Arčiau pasižiūrėjus, 
tikrovė būna kur kas pilkesnė.

Taip yra ir su neseniai pradėta 
kampanija už kaimo statybos plė
timą ir spartinimą. Vilniaus "Tie
sa” paskelbė platų pranešimą apie 
“respublikini pasitarimą Kaimo 
statybos klausimu’' ir to pasitari
mo dalyvių rezoliucinį kreipimosi 
j kolchozų statybininkus ir kitas 
su kaimo statyba susietas institu
cijas.

Tame “kreipimosi” pabrėžiama, 
kad septynmečio plane nenuma
tyta Lietuvoj pastatyti gyvulinin
kystės pastatų daugiau kaip vie
nam milijonui galvijų ir kiaulių, 
be to, 11.000 kitų gamybinių pas
tatų.

.Kadangi vienkiemiai trukdą 
kelti žemės ūkio gamybą, apsun
kiną kolcbpzininkų ir sovchozinin- 
kų kultūrini aptarnavimą, todėl 
per septynmetį numatyta perkel
ti iŠ vienkiemių bei pastatyti kol
chozų gyvenvietėse daugiau kaip 
110.000 gyvenamųjų namų.

Tai tikrai didžiuliai planai, ku
rie, tačiau, netiek siekia kolcho- 
zininko gerbūvio pagerinimo, kiek 
jo tolesnio išnaudojimo. Kreipi
mosi autoriai (kompartijos centro 
komiteto instruktoriai) kolchozi- 
ninkams daro priekaištų, kad jie 
patys per mažai rūpinasi staty
bomis. Kolchozai įpareigojami sa
vo lėšomis ir medžiagomis netik 
ūkinius bei gyvenamuosius pasta
tus statyti, bet ir mokyklas — 
Internatus, kultūros namus bei 
kitus pastatus “buitiniam aptar

navimui”. Kolchozai turį staty
bas vykdyti savo lėšomis, savo 
jėgomis ir kiek galint savo me
džiagomis, neprašant ir nelau-i 
kiant” iš valdžios lėšų ar medžia
gų. "Reikia naudoti kuo mažiau
sia pirktinių statybinių medžiagų, 
o taip pat paprastinti (!) pastatų 
konstrukcijas, mažinant patalpų 
aukštį...”, sakoma tame paskel
bime.

PRASTINIMO LINKME
“Prastinti” reikią netik kons

trukcijas, bet ir visą statybą ir 
pastatų naudojimą. Siūloma vie
ton dvieilių statyti trieilius tvar
tus, arba prie esamų dar prie šo
no pristatyti trečiai galvijų eilei 
priestatą, su žemomis sienomis. 
O kad būtų galima viename pas
tate daugiau galvijų sutalpinti, 
siūloma juos tvarte laikyti palai 
dus, ne prie saito. Dar daugiau: 
Siūloma statyti kiaulėms ne pas
tovius tvartus, o šiaudinius na
melius (būdas). Šumauskas (min. 
p-kas) minėtame pasitarime smul
kiau atvaizdavo tokius namelius. 
Juos pastatą du darbininkai per 
porą dienų už 300 — 400 rublių, 
o juose telpą vidutiniškai 30 kiau
lių. Vienos vietos įrengimas šiau
diniame namelyje atsieinąs maž
daug dvidešimt kartų pigiau, ne
gu kapitaliniuose (pastoviuose) 
pastatuose.

Dėl gyvenamųjų namų kolchoz- 
inlnkams “kreipimosi” autoriai 
tiesiai siūlo namus statyti iš spa
lių, piuvenų, durpių, arba šlako 
betono, iš molio arba nedegtų ply
tų, akmenų ir pan. Lubas taip 
pat statyti iš vietinių medžiagų. 
Organizuojant perkėlimą iš vien
kiemių į kolchozų gyvenvietes, 
siūloma geresnius pastatus per

kelti į naująją vietą. Šiemet nu
matoma iš vienkiemių į bendrą
sias gyvenvietes perkelti 5000 kol- 
chozininkų sodybų. Iki numatytų 
110.000 perkėlimų (septynmečio 
laikotarpyje) liks dar daug darbo. 
Šumauskas tuos perkėlimus tei
singai apibūdino kaip “tikrą per
versmą kaimo statybose”. Sunku 
tikėti, kad tą “perversmą” pavyks 
taip sklandžiai ir planingai įvyk
dyti.

KĄ ŠUMAUSKAS ATIDENGĖ
Jei pasitarimo rezoliucijoje 

operuojama daugiau bendrais po
sakiais, tai min. p-kas šumauskas 
atviriau ir smulkiau prasitarė at
skirais klausimais.

“Daugelyje rajonų buvo mažai 
rūpinamasi gyvulininkystės pasta
tų statyba, žymi kolūkių dalis iki 
šiol dar nepastatė nė vieno gyvu
lininkystės pastato. Pvz. nė vie
nos naujos karvidės nepastatė 22 
kolūkiai Varnių rajone, 18 Plun
gės, 21 Ariogalos, po 18 Ramy
galos, Skaudvilės ir Vievio rajo
nuose. Panaši padėtis ir su kiau
lidžių statyba”.

Šumauskas išvardijo dar eilę 
kitų rajonų, kur kaimo pastatų 
statyba vyksta nepatenkinamai.

Kodėl taip yra? Anot šumaus- 
ko, dažniausiai teisinamasi, kad 
trūksta statybinių medžiagų. “Iš 
tiesų, kai kurių medžiagų dar 
trūksta”, pripažįsta pats šumaus
kas. Tačiau ir esamos esą netei
singai skirstomos ir per mažai esą 
naudojama vietinės medžiagos. 

.Kai dėl paskirstymo, tai pvz. Klai
pėdos rajono kai kurie kolchozai 
jiems skirtą cementą pardavę 
Klaipėdos uostui. Panašiai cemen
tas esąs buvęs išpardavinėjamas 
ir kitų rajonų kolchozų. (Galima 

spėti, kad kolchozai taip padarė 
dėl to, jog vienu cementu staty
bos atlikti negalima, reikia ir ki
tų statybinių medžiagų, o tų kol
chozams kaip trūko, taip ir tebe
trūksta.)

Ilgai šumauskas gyrė molį ir 
kitas vietines medžiagas, kurių, 
tačiau, kolchozai nenorį naudoti, 
o reikalauja plytų ir kitų statybi
nių medžiagų. Mjolio daug kur 
esą, bet jis nenaudojamas. Anot 
šumausko, mažai tenaudojamos 
ir “tokios statybinės medžiagos” 
kaip piuvenų, spalių dirbiniai. De
šimtį kartų Šumauskas kartojo 
pasitarimo dalyviams, kaimo sta
tybininkams: Naudokite molį, ne
degtas plytas, piuvenas, spalius! 
Pridėjus dar šiaudines būdas vie
ton kiaulidžių, gaunasi įspūdis, 
jog Lietuvos kaimas visu šimtu 
metų atmestas atgal, į tuos lai
kus, kai nieko geresnio nebūdvao 
kaip molis, spaliai ir piuvenos.

SAVUS NAMELIUS 
NUGRIAUTI, O NAUJUOSIUS 

SKOLON PERIMTI
Kampanija išdraskyti vienkie

mius dabar jau plačiai bus vyk
doma. Kaip minėta, šiemet nori
ma išardyti bent 5000 viensėdžių. 
Senesni viensėdžių gyvenamieji 
namai, nors dar ir gyventini, tu
rės būti nugriaunami, panaudo
jant tinkamą statybinę medžiagą 
kitoms statyboms ar ūkio reika
lams. Jei viensėdžio namai dar 
šiek tiek geri, kolchozas juos per
ims, įvertins ir užrašys į sąskaitą 
kolchozininko, kuriam bus duoda
mi naujai pastatyti ar perstatyti 
namai kolchozo bendroje gyven
vietėje. šumauskas čia siūlo kol
chozams pastatytuosius ar persta
tytuosius namus perduoti kolcho- 
zininkams lyg ir nuosavybėn. Ži
noma, joks kolchozininkas negali 
turėti pakankamai lėšų naujo
sioms patalpoms iškart apmokėti. 
Tad išeis taip, kad jis liks amži
nu kolchozo skolininku. Galimas 
dalykas, tomis priemonėmis nori
ma kolchozininką dar labiau pri
rišti prie kolchozo. Jei jis pasi

šalintų, netektų dalies savo nuo
savos investacijos. O dirbdamas 
kolchoze, už savo ir šeimos gyve
namąjį plotą turės galbūt visą 
amžių skolas mokėti. Širvintų, 
Skuodo, Plungės ir kai kurių ki
tų rajonų kolchozai panašią tvar
ką jau praktikuoją.

DAR EILĖ BŪDINGŲ 
SMULKMENŲ

šumauskas pranešė, kad kol
chozų ir tarpkolchozinių plyti
nių pajėgumas esąs labai men
kas. Dėl nepakankamo džiovyklų 
ploto gamybos pajėgumas perei
tais metais buvęs mažesnis negu 
50%.

Įvairių blokų ir čerpių gamybai 
kolchozuose pramonės įmonės 
pagaminusios 700 metalinių for
mų cementinėms čerpėms ir ki
tiems gaminiams gaminti. "Ta
čiau šios formos ir šiandien neiš
pirktos”, sako šumauskas. Kai 
kurie rajonai kaimo statybos ir 
statybinių medžiagų paruošimo 
atžvilgiu esą "labai apsileidę”. 
Kai kur plytų ir čerpių gamyba 
esanti “žlugdoma”.

Vienur kolchozas karvidę (85 
vietų) pastatęs už 36.000 rublių, 
o kitur 100 vietų karvidė atsiėju
si tik pusė tiek. Pasirodo, kad 
apie 600 kolchozų neturi savų 
statybos brigadų ir dėlto yra pri
versti naudoti privatinių ar kito
kių statybininkų pagalbą. Propa
guojamų “tarpkolchozinių” sta
tybinių organizacijų visame kraš
te esą dar tik 31. Bet kai kur jos 
po kurio laiko vėl iširo.

Atsiranda tokių projektuotojų, 
kurie nukopijuoja svetimus pro
jektus ir juos kolchozams parduo
da už savo.
Neplaningumas elektrifikuojant. 

Elektros tiekimo linijos tiesiamos 
j vienkiemius, kurie ilgainiui bus 
perkelti į bendras sodybas — gy
venvietes. Elektra panaudojama 
šviesai, bet dar mažai gamybi
niams darbams. Nėra kam maši
nų pritaikyti elektros energijos 
naudojimui, žemės ūkio elektrifi

kavimo ir mechanizavimo insti
tutas, anot šumausko, nedarąs jo
kios konkrečios įtakos žemės ūkio 
elektrifikavimui.

Iš diskusijų paaiškėjo, kad 
kolchozininkai labai nenoriai pri
ima partijos įsakymus viską sta
tyti kiek galint iš molio. Bet kai 
išeities kitos nėra, tai pvz. Vil
kaviškio rajone iš 200 šiuo metu 
statomų pastatų 15 statoma iš 
molio...

Iš Ramygalos (Sniečkaus pat- 
ronizuojamo rajono) atvykęs pa
sitarimo dalyvis skundėsi, kad 
kolchozai neturi iš ko savo pas
tatams stogų uždengti.

Panevėžio, Prienų ir kitų rajo
nų kolchozų pareigūnai pranešė 
apie tokią netvarką: Vienas kol
chozas gauna cementą, kitam pri
skiriama medžiaga sienoms, bet 
nei vienas, nei kitas negali baigti 
namo.

Joniškio rajono tarpkolchozi- 
nės statybos organizacijos p-kas 
pareiškė, kad tame rajone nė tų 
vietinių medžiagų nėra. Net žvy
rą ir akmenis tenka iš labai toli 
vežtis. Esą 12 sunkvežimių, bet 
beveik pusė jų stovi, trūksta pa
dangų ar kitų dalių. Įsteigtame 
gelžbetonio gaminių ceche nėra 
kranų: “300-400 kg detalę ranko
mis nepakelsi, o kėlimo mecha
nizmų Joniškio rajone nėra”.

“Daug kas statytų iš molio, bet 
daugumą atbaido sunkus rankinis 
darbas”, pasisakė Trakų rajono 
dalyviai. O molio maišytuvų, me
chaninių plūktuvų — nėra. Taip 
ir vargsta kaimo statybininkai.

Valstybinio statybos ir archi
tektūros reikalų komiteto p-kas 
S. Vabalevičius pasakė, kad “be
veik pusė sudarytų kolūkiams gy
venviečių išplanavimo projektų 
yra netinkami, juos reikia per
dirbti nors kai kurie ir šiaip jau 
perdrbinėjami ne po vieną, bet 
po šešetą kartų”. Kiti kalbėtojai 
pareiškė, kad projektuotojai vi
sa gražiai nupiešia ant popie
riaus, bet gyvenimui tie projek
tai netinka.
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ROMOS OLIMPIADA
Šiandien, tik 15 mėnesių trūks

tant iki Romos Olimpiados, dau
geliui pasaulio sportinių vadovų 
nekyla abejonės (kaip kad buvo 
prieš paskutiniąją Melburno Olim
piadą), ar italai pajėgs ir suspės 
viską pilnai paruošti ir sutvarky
ti. Nors australai ir įstengė su
rengti vieną iš puikiausių moder
niųjų laikų olimpiadų, tačiau, 
kaip jau dabar iš visų praneši
mų atrodo, italai visais savo įren
gimais ir organizacija pralenks 
visus iki šiol buvusius olimpinių 
žaidynių parengimus. 17-ji Mo
dernioji Olimpiada įvyks 1960 me
tų rugpjūčio — rugsėjo mėne
siais.

Australijos Olimpinė Sąjunga, 
norėdama plačiau supažindinti 
visus Melburno Olimpiados žurna
listus, jų tarpe ir jūsų bendra
darbį, kuris kaip vienintelis ofi
cialusis dienraščio “Draugo” ko
respondentas atstovavo lietuvių 
spaudą, padarė platų pranešimą, 
liečiantį visus busimosios Romos 
Olimpiados parengiamuosius dar
bus.

Visoms valstybėms, iki šiol 
rengusioms Olimpinius žaidimus, 
pagrindinis sunkumas būdavo pi
nigai, kuru valstybės iždas, išsky
rus 1936 metų Vokietijos Olim
piadą, duodavo nepakankamai. 
Šių trūkumų italai kaip ir nejau
čia, nes labai stipri ir turtinga 
Olimpinė Sąjunga (CONI), kuri 
organizuoja ir valdo Italijos Fut
bolo Spėjimų Konkursus, skiria 
lėšas olimpiniams parengimams. 
Kaikurie sporto pesimistai, anks
čiau abejoję karštu italų tempe- 
ramentu, jau dabar gali įsitikinti,
kad italai yra taip toli pažengę, 
jog galutiniam darbo užbaigimui 
jiems tereikalinga tik kelių savai
čių intensyvaus darbo, kas įgalin
tų jau šių metų pabaigoje atida
ryti olimpiadą.

Jeigu Italijoj galima rasti daug 
įvairių sunkiai patvarkomų daly
kų, tai sportas, kaip pareiškė vie
nas australas žurnalistas, yra la
bai gerai ir tvirtai suorganizuo
tas, nes visą sporto gyvenimą 
griežtai tvarko CONI, ir nors pa
ti Italija yra neturtingas kraš-
tas, tačiau italai yra labai dideli 
sporto mėgėjai ir jie randa laiko 
ir pinigų sporto gyvenimo puose
lėjimui. 17-ji Romos Olimpiada 
italams kainuos per 50 milionų 
dolerių, ką daugumoje padengs 
pats Italijos Olimpinis Komitetas, 
kurį į dabartines stiprias gyvavi
mo vėžes įstatė buvęs Italijos 
diktatorius Musolinis.

SPORTINĖS AIKŠTĖS
Prieš karą Musolinis buvo nu

sprendęs, jog Italija turi turėti 
geriausias sporto aikštes ir sales 
pasaulyje. Jo įsakymu šiaurinia
me Romos gale buvo pradėta sta-
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tyti Foro Italico centras, kai pie
tinėje dalyje pradėjo įrengti ats
kirą sodų miestą, kuriame turėjo 
būti nuolatinė pasaulio industri
jos paroda, šis sodų miestas bu
vo rengiamas pagal senovės Ro
mos vietovių išplanavimus, kurie 
ir dabar daugelyje vietų yra nau
dojami miestų planavimo dar
bams. Prasidėjęs II-sis Pas. Ka
ras sutrukdė šias statybas ir tik 
po karo CONI, perėmus viską sa
vo žinion, įstengė įvykdyti Muso
linio projektus, šiose dviejose 
vietovėse ir vyks pagrindinės 
olimpinės varžybos, išskyrus irk
lavimą, kuris bus pravestas prie 
Šv. Tėvo vasaros rezidencijos — 
Castel Gandolfo ežere, esančiame 
už 16 mylių nuo Romos.

Italijos olimpinių pastatų pa
žiba yra naujai įrengtas baltai ža
lias Olimpinis Stadionaas, italų 
vadinamas Stade Centomilla — 
Šimtatūkstantinis Stadionas, ku
riame tik 10.000 vietų yra stovi
mų, kai kitos visos yra sėdimos. 
Šį stadioną suprojektavo ir pasta
tė žymiausias Italijos statybinin
kas Antonio Nervi, kuris, žinoda
mas kraštą italų kraują, kiekvie
name stadiono šone iškasė po pla
tų ir gilų griovį, kad neleistų 
įsikarščiavusiems žiūrovams įsi
veržti į aikštės vidų, nes jau ku
ris laikas šiame stadione kiekvie
ną sekmadienį vyksta pagrindi
nės italų futbolo rungtynės. Ne
skaitant šio stadiono, daugumoje 
visos Lotynų kraštų futbolo, daž
nai net ir krepšinio, aikštės nuo 
žiūrovų yra atitvertus aukšta vie

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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X Centr. 1819 /

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE FA 5195

SKUBĖKI SKUBĖKI SKUBĖKI

SIŲSK JAU DABAR KALĖDINIUS 
SIUNTINIUS

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. CibuGkis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
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, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH. W.A.: S. & L. Furni*her», 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica*, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J2879.
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Adelaidėje

VYTIS I — WEST 48-42 (25-13)
Senam savo varžovui ir prie

šininkui pagaliau Vytiečiai pajė
gė atsikeršyti. Rungtynes mūsiš
kiai pradėjo nepparastai gerai. 
Veržliai ir gerai komandiniai žais
dami pirmosimis minutėmis Vy
tiečiai pasiekė rezultatą 16-0. 
Priešas dėjo visas pastangas ir 
rezultatą sušvelnino, bet išlygin
ti taip ir nepajėgė. Antrą puslai- 
kį Vytiečiai žaidė silpniau. Gy-

line tvora.
Vienoje pusėje šio ultra mo

dernaus stadiono yra garsusis 
Marmuro Stadionas, kuriame vyks 
lengvoji atletika ir kuriame jau 
dabar stovi puikiai padaryti šeši 
bėgimo takai, šio stadiono talpu
mas yra 20.000 ir jo viršuje ratu 
yra pastatyta 60 dvigubo dydžio 
marmurinių statulų, vaizduojan
čių kone visas senovės ir moder
niojo sporto šakas.

Olimpinis plaukymo baseinas, 
normaliai talpinantis 8.000 žiūro
vų, bus specialiai praplėstas ir ga
lės sutalpinti net 20.000 žiūro
vų. šalia plaukymo baseino yra 
dar specialus 18 m. x 18 m. nar
dymo baseinas.

Kitoje Tiberijaus pusėje yra 
naujai pastatytas Flaminio Stadi
onas, kuriame jau dabar yra sodi
nama speciali iš Australijos at
vežta žolė ir kuriame bus pra
vesta visos futbolo varžybos. Čia 
sėdimų vietų apačioje yra įreng
ta specialus treniravimuisi (25 m. 
x 10 m.) šildomas plaukymo ba
seinas, gimnastikos salė, fechta- 
vimosi salė, trenerių, bokso, im
tynių ir sunkumų kilnojimo kam
bariai.

Kitoje gatvės pusėje įrengti 
Mažieji Sporto Rūmai, talpinan
tieji 5.000 žiūrovų, čia vyks sun
kumų kilnojimo ir eilinės krepši
nio varžybos, kai finalinėms krep
šinio rungtynėms yra kita salė, 
talpinanti 20.000 žiūrovų.

(Bus daugiau) 

$
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nėjai per toli nueidavo į puolimo 
pozicijas, tuo suvaržydami puolė
jams veikimo erdvę ir patys ne
galėdami laiku pereiti į gynimą
si. Apskritai, ši komanda pradėjo 
vis geriau žaisti. Taškai: Gumbys 
22, Ignatavičius 16, Petkūnas 5, 
Lapšya 4 ir Urmonas 2.

VYTIS II — PLYMTON —
REBELS 46-35 (26-16)

Nors ir laimėta, bet gero žai
dimo nebuvo.

Taškai: Visockis 13, Alkevi- 
čius 12, Merūnas 10, Rakauskas 
6 ir Pyragius 5.

VYTIS III (jauniai) — A.T.C.
žaisdami labai silpnai ir blogai 

komandiniai, jauniai pralaimėjo 
prieš vidutinio stiprumo koman
dą. Taškai: Zablovskis 10, Ruzin- 
skas 6, Stankevičius 4 ir Kaliba- 
tas 3.

VYTIS MERGAIČIŲ I — 
PANTHERS 37-20 (16-7)

Mergaitės žaidė neblogai ir 
prieš nestiprų priešininką neturė
jo vargo laimėti. Reikėtų dau
giau atsižvelgti į baudų metimą. 
Taškai: M. Kelertaitė 14, O. Ke- 
lertaitė 9, Kitienė su Prima po 6 
ir Ignatavičienė 2.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunė*)
STURT 30-39 (14-19)

Jaunės stengėsi žaisti nuošir
džiai ir kovojo labai narsiai, nors 
buvo ir klaidų. Labai buvo suvar
žytas jaunių žaidimas pirmose mi
nutėse, kai centro puolėja ir var
žybų lentelėje stovi pirmoje vie
toje. Laimėjimo priešininkėms 
Vytietės lengvai neatidavė ir tik
rai rungtynės šioje grupėje buvo 
aukšto lygio. Šį pralaimėjimą 
žaidėjos labai pergyveno dar ir 
dėlto, kad teisėjas buvo labai 
vienšališkas. Tikėkimės, jog šis 
pralaimėjimas išeis į naudą, atei

j HANSA TRADING CO. ^v.^a^i |

Ž GENERAL MERCHANTS & INTERNATIONAL £
| * PARCEL SERVICE x
>: 5♦: MELBOURNE — 387 Lit. Bourke «t.» Tel. MU 4811. W

»♦* į GEELONG V. Bindokas, 38 Wahgott at., Nth. Geelong, Vic. .♦<
X %
X MOE —- 13 Moore at., Moe, Vic. tj

£ • Persiunčiame jūsų pačių sudarytus siuntinius į Sovietų =?>
£ Sąjungą ir kitus Europos kraštus. £
£ • Priimame vaistų, maisto ir kitokių prekių užsakymus. £
£ GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS, ŽEMIAUSI PERSIUNTIMO MOKESČIAI $

£ RUGSĖJO 5 D. IR RUGSĖJO 25 D. IŠSIŲSIME PASKUTINIUS $
į KALĖDINIUS TRANSPORTUS. S
;♦!
sj; P.S. Pareikalavus siunčiame pilnus apmuitavimo katalogus, pagal kuriuos patys ga-
!♦; lėsite apskaičiuoti visas persiuntimo išlaidas. :.J

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BŪTŲ DVIGUBA.

3ž yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos, mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, jskaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ 
PAVYZDŽIŲ.

Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd....................................
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd. ......................    i
Vyriški pusbačiai oxford ........................................................................... i
I visas kainu muitą* jau į*kaičiuota*.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėja* nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno siunti-, 
nio pristatymą atsako BALTIC STORES..

t VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVA.% % »

17/6.

£ 3.0.0.
£ 2.5.0.

tyje jaunės parodys geresnes pas
tangas treniruočių metu. Tatai 
tikrai atneš gerų vaisių. Taškai: 
Andriušytė 18, D. Radzevičiūtė 
7, Pažėra 3 ir L. Radzevičiūtė 2.

IŠ ADELAIDĖS
* įvykstančiose Australijos 

krepšinio pirmenybėse Pietą Aus
tralija išstatys dvi tinkline*, vie
ną — kaip Pietų Australijos rink
tinę, antrą — Adelaidės rinktinę. 
I Adelaidės rinktinę yra pakvies
ti Ignatavičius su Gumbiu.

* M. Kelertaitė j galutinį de
šimtuką, kuris atstovaus Pietų 
Australiją moterų krepšinio pir
menybėse, nepateko. Atrodo, jog 
buvo truputį šališkumo sudarant 
šią rinktinę. Marytė treniravosi la
bai gerai ir daugelis žinovų buvo 
tikri, kad ji bus dešimtuke. Pora 
žaidėjų iš šio dešimtuko tikrai 
yra silpnesnės nei Marytė. Mary
tė dėlto nenusimena ir ateinan
čiais metais žada šį tikslą pasiek
ti.

* M. Statnicka* šio mėnesio 
28 d. išvykita į Melburną žaisti 
už Pietų Australijos jaunių rink
tinę Australijos jaunių pirmeny
bėse. Jau antrus metus iš eilės 
Statnickas žaidžia už Pietų Aus
tralijos rinktinę.

* Vyrų stalo teniso pirmoji 
komanda stipriai stovi pirmoje 
vietoje ir tikisi laimėti prmenybes 

£ X
X Kvalifikuota* lietuvi* X

Šaldytuvu mechanikas,
atstovaująs vieną iš didžiausių Sydnėjaus firmų, laisvu laiku
taiso, reguliuoja ir 100%-niai sutvarko šaldytuvus, duodamas X 

X nemokamą trijų mėnesių garantiją. Skambinti telefonu UY 7345, X 
į arba rašyti 99 Fenwick St, Bankstown, y
L KOSTAS STEVENS |

savo klasėje. Antroji vyrų ko
manda pasirodė silpniau, negu 
buvo tikėtasi. Mergaičių pirmoji 
komanda dar laikosi ketveriukė
je ir turi vilčių patekti į pusfi
nalius. Antroji mergaičių koman
da už patyrimą ir praktiką stalo 
tenise apmokėjo daugumoje pra
laimėjimais.

* Šacahmatininkai, prakišę po
ra taškų, atsidūrė antroje vietoje. 
Tikėkimės, kad tik laikinai.

B.N.

★ Vasario 16 gimnazijoje šiuo 
metu yra 121 mokiny*, jų tarpe 
11 neseniai atvykusių iš Lietuvos. 
Mokytojų tarpe yra 4 vokiečiai, o 
visi kiti lietuviai. Yra du bendra
bučių vedėjai, kurie abu eina ir 
mokytojų pareigas, be to, ūkve
dys, šeimininkė, 4 darbininkės ir 
viena bendrųjų patalpų valytoja, 
kartu ir kiaulių šėrėją. Mat, gim
nazija laiko 4 geros veislės kiau
les. Yra didelis daržas, kuriamo 
visus darbus, vadovaujant ūkve
džiui A. Šukiui ir mokytojams, 
atlieka patys mokiniai. Jie ir gy
venamąsias patalpas tvarko bei 
valo.

Atvykusių iš Lietuvos mokinių 
tarpe buvo viena 13 metų mokinė 
dar nekrikštyta. Gegužio 24 d. ji 
iškilmingai pakrikštyta.

5
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kOsk msiogc
A. ZUBRAS 
SYDNĖJUJE

šia savaitę Sydnėjuje svečiavo
si žinomasis Melburno visuomeni
ninkas, kultūrininkas ir Lituanis
tinių Kursų pradėjėjas Australi
joje — A. Zubras.

Jis dalyvavo Krašto Valdybos 
posėdyje, aplankė lituanistinių 
kursų pamokų Bankstowno Įdėt. 
Namuose, lankėti “Mūsų Pasto
gės” redakcijoj, “Minties” spaus
tuvėj ir pas eilę Sydnėjaus visuo
menininkų bei kultūrininkų.

čia pabrėžtina, kad šitokį kitų 
vietovių kultūrininkų apsilanky
mai yra tikrai reikšmingi ir nau
dingi mūsų veiklos pagyvinimui.

M.P.I.

SYDNEJUS
TARPUSAVIO BENDRAVIMO 

ARBATĖLE

š.m. rugpjūčio 30 d. Sydnėjaus 
Mot. Soc. Globos Draugija Syd
nėjaus Centriniuose Namuose 
Redferne rengia Ponių Arbatėlę, 
kurioje bus gvildenami lietuvių 
šalpos ir globos reikalai.

Maloniai prašomos visos D-jos 
narės ir visos kitos lietuvės, dar 
neįsijungusios j Draugijos eiles, 
joje dalyvauti.

Valdyba

KELIOS SMULKMENOS DĖL 
SPAUDOS BALIAUS

Pasiteiravus pas Spaudos Ba
liaus rengėjus paaiškėjo, kad ba
liaus kvietimai jau beveik bai
giami išparduoti. Kadangi šiemet 
atvyksta j balių gausios ekskur
sijos iš Canberros, Wollongongo, 
Newcastelio ir kitų vietovių, tai 
nemaža dalis kvietimų yra jiems 
rezervuota. Tokiu būdu sydnėjiš- 
kiai turėtų paskubėti baliaus 
skelbime nurodytais adresais ir 
telefonais ir sau kvietimus užsi
sakyti.

Šiemet baliuje bus tikrai nauja 
ir originali programa, be to, Mot 
Soc. Globos Draugija ruošia itin 
turtingų ir tikrai pigų bufetų.

Svečių automobilių apsaugai 
visam baliaus laikui yra paasam- 
dyti du tautiečiai, taigi ir šiuo 
atžvilgiu baliaus rengėjai sudarė 
nepaavojingas sąlygas.

Tikimasi, kad šiais metais ba
lius bus ypač linksmas ir praš
matnus.

M.P.I.

MELBURNAS
LIETUVIŲ NAMAI 

MELBURNE
Nauja valdžia, naujos idėjos. 

Dieve gink, nieko nepriekaištau
jama buvusiai tarybai: jos dirb
ta ir padaryta darbų, siekta tiks
lų, kurių buvo užsibrėžusi. Nau
josios tarybos daugelio idėja pra
plėsti patalpas ir pagyvinti na. 
muose gyvenimų. Vietos čia turi 
rasti ne tik jaunimas, bet ir tik
rieji klubo rėmėjai ir šiaip mel- 
burniškė' lietuviškoji visuomenė. 
Norima įgyvendinti savaitgalio 
kavinės idėja. Sidnėjiškių centri
niai namai čia yra geras pavyz
dys.

šiuo metu Melburne labai ap
miręs kultūrinis gyvenimas. Jei 
to uždavinio niekas nebesiima, 
tai teks rūpintis klubo tarybai. 
Planuojama kartų per mėnesi su
ruošti kultūrines-literatūrines po
pietes, norima pakviesti kultūri
ninkus ir iš kitų Australijos lietu
vių kolonijų. Gerai būtų, kad prie 
tų kultūrinių-literatūrinių popie
čių prisidėtų jaunimas. Jaunųjų 
Melburno lietuvių žurnalistų gru
pė tikrai galėtų pajauninti tokių 
popiečių programų.

KLUBO BALIUS
Taip jau kasmet iki šiol buvo, 

kad Melburno Lietuvių klubo ba
lius laikyta metine švente. Tiki
masi, kad ir šiemet spalio 9 d. 
bus tas pat.

Lietuviai jau dabar sudarinėja 
bičiulių būrelius ir skambina ta
rybos nariams dėl stalų. Ponas A. 
Vingis iki šiol Melburne visad 
yra buvęs geras balių organizato
rius ir jų šeimininkas. Tikimasi, 
kad ir šiemet jis toks bus.

ZABIELA VEIKLOS ŽMOGUS
Benediktas Zabiela yra vienas 

aktingiausių Melburno lietuvių. 
Jis nemėgsta teorijos, bet užtat 
yra tiesus veiklos žmogus. Jis yra 
stambiausias Lietuvių Namų rė
mėjas — 170 svarų yra jis padė
jęs juos įsigyti. įėjęs į šių klubo 
tarybų, buvo išrinktas vicepirmi
ninku. Jo visos pastangos pra
plėsti ir pagyvinti namus.

Ponas B. Zabiela dirba pašte. 
Jo žmona likusi Lietuvoje. Mel
burno priemiestyje jis pasistatė 
namus ir yra jų tikras savininkas, 
nes skolos neturi. Turi jis dar ir

sklypų kitiems namams.
Pomėgis jo muzikai — akordeo

nui. Neturėdamas jokio tam rei
kalui teoretinio pasiruošimo, dirb
damas naktimis, ėmėsi mokytis 
konservatorijoje. Atsidėjęs dirbo 
kelis metus ir gavo pažymėjimų.

Nesenai buvo sumanęs Melbur
no apylinkėje nupirkti sklypų ir 
pastatyti senelių namus. Iš karto 
buvo suradęs ir rėmėjų. Rėmė
jams supasavus, ėmėsi kitos idė
jos — nupirkti sklypų ir įruošti 
jaunimui savaitgalio iškylavietę.

Rugpjūčio 8 d. padaryti pirmie
ji žingsniai: Woodende nupirkta 
dar su vienu jaunimo bičiuliu 5- 
akrai žemės. Ateityje ten žada 
išaugti lietuviška sodyba su ba
seinu ir net lietuviška pirtimi. 
Prie lietuviškos trobos užplanuo
ta pastatyti lietuviškas smūtkelis.

MJP.I.

MINĖJIMAS
Tauto* Šventė* minėjimą* Mel

burne įvyks rugsėjo 6 d., tuoj po 
pamaldų, šv. Jono bažnyčios sa
lėje. Pamaldose už tėvynę orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. Salėje po oficialiosios dalies 
bus p. čelnos vadovaujamo cho
ro ir tautinių šokių grupės kon
certas. Visi tautiečiai prašomi pa
maldose ir minėjime gausiai daly
vauti.

Apylinkė* Valdyba

ADELAIDĖ
NAMŲ VAJAUS BALIUS

Adelaidės Lietuvių S-gos vyk
domas vajus Lietuvių Namams 
vyksta gerai. Žmonės supranta 
reikalo svarbumų ir aukoja. Ka
da vajus pasibaigs, spaudoje bus 
paskelbtos aukotojų pavardės ir 
bendra suaukota suma. Tačiau 
kasų papildyti dar vienu kitu sva
ru S-ga š.m. rugpjūčio mėn. 29 
d. Lietuvių Namuose ruošia va
jaus ženkle balių.

Baliuje gros lietuvių kapela, 
veiks Moterų Sekcijos bufetas, 
kuriam ponios prašomos paauko
ti produktų. Ir vėl bus laimės šu
linys, kur kiekvienas galės išban
dyti savo laimę per beržinę svir
tį. Baliaus pradžia 7 vai. Pakvie
timai gaunami ir staliukai užsisa
komi pas valdybos narius ir pla
tintojus. Beto, galima ir telefonu 
užsisakyti pas L. Martinkų — 
JL 4458 ir V. Raginį — MF 4507.

V.

TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos šventė Adelaidėje šie
met bus švenčiama rugpjūčio 
mėn. 80 d., sekmadienį, šia tvar
ka: Pamaldos 4 vai. po pietų 
Katedroje, kurių metu giedos so
listė p. G. Vasiliauskienė ir Cho
ras "Lituania”. Po pamaldų, 6 
vai., Australia Hall, Angas street, 
įvyks minėjimas. Paskaitų skaitys 
rašytojas Pulgis Andriušis. Meni
nę dalį atliks: solistai p.p". G. 
Vasiliauskienė ir P. Rūtenis, mon
tažų “Grįžkime į tėvynę” išpildys 
Choras "Lituania”, Jaunimo Tau
tinių šokių Grupė ir aktorius Z. 
Kučinskas. Pastatymas rež. J. Gu- 
čiaus, dekoracijos dail. S. Neliub- 
šio.

Adelaidė* Apylinkė* Valdyba

BANKSTOWNAS
PALAIDOJO

BANKSTOWNISKIAI

Rugp. 13 d. didelis Bankstow
no lietuvių skaičius amžinam po
ilsiui į Rookwood kapines paly
dėjo seniausį Mimozos gatvės lie
tuvį — 84 m. amžiaus — Herma
nų Beitelį.

Hermanas Beitelis gimė 1875 
m. Gelgaudiškio dvare, kuriame 
jo tėvas dirbo. Savo jaunystę 
praleido jis panemunės dvaruose 
sunkiai bedirbdamas. Suaugęs bu
vo du sykius nuvykęs į Jungti
nes Amerikos valstybes laimės 
jieškoti. Iš Amerikos sugrįžo su
sitaupęs pinigų ir Lietuvoje įsigi
jo nuosavų ūkelį.

Beitelis išgyveno Australijoje 
pas sūnų beveik 10 metų. Pasku
tiniu laiku gavo jis senatvės pen
sijų. Beitelis buvo "Mūsų Pasto
gės” skaitytojas. Mirė po trumpos 
ligos.

j.r.

JAUNIMAS MINĖS 
TAUTOS ŠVENTĘ

š.m. rugsėjo 6 d. Bankstowno 
Apylinkės Valdyba rengia Tautos 
Šventės minėjimų jaunimui Ban
kstowno Liet. Namuose.

Kviečiamos visos savaitgalio mo
kyklos ir pavieniai asmenys pri
sidėti prie minėjimo meninei da
liai išpildyti.

MALONŪS SKAITYTOJAU

Nepamirškite savo pareigos: 
Postai notėmis, čekiai* ar money 
orderiai* paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratų 
šiem* metam* ir atsilyginti (kai 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.
#**e***#*******«**#*#**«**##4r

PRANEŠIMAS

š.m. rugpjūčio 30 d., sekma
dienį, tuoj po lietuvių pamaldų 
Camperdowno parapijos salėje A. 
L.K. Kultūros Draugija rengia J. 
Tumo — Vaižganto minėjimų.

Paskaitų skaitys Vincas Kazo
kas.

Po paskaitos įvyks metinis vi
suotinis Draugijos narių susirin- 
Kjmas. Darbotvarkėje numatyta 
valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimai, naujos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai ir kiti 
einamieji reikalai.

Pobūvio metu veiks bufetas su 
alum."

Visi nariai ir visuomenė kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Valdyba

CANBERRA
PASISEKUSI IŠVYKA

Sambūrio “šviesa” skyrius ne
senai buvo surengęs išvykų į 
Snieguotuosius Kalnus. Ekskursi
joje dalyvavo gražus būrys can- 
beriškių, kurie išnuomotomis paš
liūžomis pasportavo sniego pa
šlaitėse ir padžiūgavo retai ma
tomo sniego plotuose. Kadangi 
buvo tikrai graži diena, tai išky- 
lavimas toje aplinkoje buvo itin 
malonus. Sambūrio nariai ir sve
čiai maloniai pabendravo ir iš
reiškė pageidavimų dažnau ruoš
ti panašias išvykas.

š.m. rugpjūčio 29 d. p. P. Dir- 
kys skyriaus ruošiamam pobūvy 
skaitys paskaitų apie ekonomines 
gudrybes.

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGĖS” DEŠIMTMEČIO

F SPAUDOS BALIUS
ĮVYKS S.M1 RUGSĖJO 5 D. (ŠEŠTAD.). 7 V.V.

POLICE BOY’S CLUB SALĖJE, 15 ERSKINEVILLE RD, 
NEWTOWN, SYDNEY.

Pasirinktoji salė tikrai graži ir didelė, nesenai išplėsta ir perdažyta.

BUFETĄ, KAIP KASMET, LAIKYS SYDNĖJAUS MOTERŲ SOC. GL. DRAUGIJA.

Gros mums gerai pažįstama linksmoji Spaudos Baliaus muzikos 
kapela.
TARP KITA KO, ŠIAIS METAIS BUS TIKRAI ĮDOMIŲ 
STAIGMENŲ: VĖL PASIRODYS “JŪSŲ PASTOGĖ”, O PRO
GRAMĄ IŠPILDYS VISAI NAUJOS MENINĖS JĖGOS.

Visi Spaudos Baliaus malonumai tekainuoja tik 1 sv.
Kadangi Spaudos Baliun vyksta visi lietuviai, tai jau dabar laikas užsisakyti vietas 
ir įsigyti kvietimus, nes kas pirmesnis — tas geresnis.

Kvietimų reikalu skambinti telefonais:
Inž. I. Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas 86 5431, V. Simniski* — MX 2120, B. Sta- 
šlonis — YX9062, M. Petronis — UJ5727 ir J. Veteiki* UB 3680.

Be to, Spaudo* Baliau* pakvietimus ir staliukus galima užsisakyti: pas E. Stasį 
kiekvienų sekmadienį spaudos kioske prie Camperdowno bažnyčios; Pr. Sakalauskų 
(Jo kirpykloje) Chapel Rd., Bankstowno — tel. UL4289; P. Grosų — tel. YB5415 
ir J. Statkų — Cabramattos delikatesų krautuvėj “Rūta”, tel. UB3498.

RENGĖJAIi
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PARENGIMŲ KALENDORIUS
Š.m. liepos 19 d. (sekmadienį) Sydnėjaus Liet Namuose įvyko 

Sydnėjaus lietuviškųjų organizacijų pasitarimas dėl pasiskirstymo 
datomis 1960 metais ruošiamiems pobūviams, vakarams ir minėji
mams. Visoms organizacijoms, dalyvavusioms šiame pasitarime, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba dėkoja.

PASISKIRSTYMO LENTELĖ

Sausio 8 d. (penktadienis) — Caritas,
Sausio 16 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Lietuvių Namų Taryba 
Sausio 30 d. (šeštadienis) — Bankstowno Apylinkė, 
Vasario 13 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Apylinkė,
Vasario 20 d. (šeštadienis) — Bankstowno Lietuvių Namų Valdyba, 
Vasario 21 d. (sekmadienis) — Sydnėjaus Apylinkė, 
Vasario 27 d. (šeštadienis) — Socialinė Moterų Draugija, 
Balandžio 16 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus ir Bankstowno Namai, 
Balandžio 30 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Apylinkė, 
Gegužio 7 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Apylinkė, 
Gegužio 21 d. (šeštadienis) — Skautai, 
Birželio 4 d. (šeštadienis) — Skautų Tėvų Komitetas, 
Birželio 11 d. (šeštadienis) — Baltų Komitetas, 
Birželio 18 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Namų Taryba, 
Birželio 25 d. (šeštadienis) — Bankstowno Apylinkė, 
Liepos 2 d. (šeštadienis) — Soc. Mot. Draugija, 
Liepos 9 d. (šeštadienis) — Bankstowno Apylinkė, 
Liepos 16 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Apylinkė, 
Liepos 23 d. (šeštadienis) — Bankstowno Namų Valdyba, 
Rugpjūčio 6 d. (šeštadienis) — Katalikų Kultūros Draugija, 
Rugpjūčio 13 d. (šeštadienis) — "Dainos” Choras, 
Rugpjūčio 20 d. (šeštadienis) — Krašto Valdyba, 
Rugsėjo 3 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Namų Taryba, 
Rugsėjo 11 d. (sekmadienis) — Sydnėjaus Apylinkė, 
Rugsėjo 17 d. (šeštadienis) — Skautų Tėvų Komitetas, 
Rugsėjo 24 d. (šeštadienis) — Bankstowno Apylinkė, 
Spalio 1 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Namų Taryba, 
Spalio 15 d. (šeštadienis) — Bankstowno Namų Valdyba, 
Spalio 29 d. (šeštadienis) — Bankstowno Apylinkė, 
Lapkričio 12 d. (šeštadienis) — Bankstowno Namų Valdyba, 
Lapkričio 26 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus Apylinkė, 
Lapkričio 27 d. (sekmadienis) — L.K.V.S. Ramovė,
Gruodžio 25 d. (sekmadienis) — Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabra

mattos Apylinkės ir
Gruodžio 31 d. (šeštadienis) — Sydnėjaus ir Bankstowno Apylinkės.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
Pirmininkas

tautos Šventes proga

MELBURNISKIU BALIUS
įvyks Prahran Town Hall didžiojoje salėje, kampas Chapel ir 
Green str.*, netoli Windsor gelež. stoties, rugsėjo 4 d., penkta
dienį.

Pradžia 8 vai., pabaiga 2 vi. ryto.

Gros šaunus Caregeorg orkestras. Dalyvaus ir 
kuris išpūs visas dulkes.

Soc. Mot. Dr-jos Bufetas. Visokiausių gėrimų

Bilietai gaunami Parap. Bibliotekoje — sekmadieniais, 
arba pas p. Žiogų, Parap. Namuose, FF 2355, taipgi prie įėji
mo.

'Skersvėjis”,

irgi netruks.

Melburno Apyl. Valdyba.

COSMOS TRADING CO.
PIRMAJAM KALĖDINIAM TRANSPORTUI SIUNTINIUS 
PRIIMAME IKI 3-čIO RUGSĖJO. SIUNTINIAI ADRESATUS 
PASIEKS PRADŽIOJE GRUODŽIO.

Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės!
Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis.

IŠPARDAVIMAS ŽIEMOS SEZONUI:
Paltinė medžiaga 21/- už jardų (kainoje muitas įskaitytas).
Angliška kostiuminė medžiaga 49/- už jardų. Vilnonė* skare
lė* 29/6.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325.
Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas).
Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais).

a
I S

S K Y R I A I : !♦:
Sydnėjuje: A. Mauragit, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. >į

Tel. LL 5549. $
Adelaidėje: J. Lapsyt, 28 Grange Rd., Hindmarih, S.A. £•
Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld.

Tel. 7 5827. $
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. >J<
Launčestene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm.
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

NUOSAVUS NAMUS, ! I

įmokėjus mažų depozitų, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
% REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
g 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.
X IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

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