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VĖLINĖS
Didelis ar mažas, senas ar pa

čios jaunystės žydėjime, — žmo 
gus nežino savo gyvenimo kelio 
ir visada pasiruošęs palikti šį re
alųjį žemiškąjį pasaulį.

Milijonai žmonių nukeliavo ana
pus, milijonai pasiruošę tai neži
nomybei.

'Jau nuo tada, kada žmogaus 
koja palietė šios žemės paviršių, 
siaubė jį gili paslaptis: kas ana
pus, koks likimas tųjų, kurie nuti
lo amžinatvės ilgesyje?

Nuo neatmenamų laikų tautos 
sukūrė didingų mitologijų, vaiz
duojančių pomirtinį gyvenimų 
Liaudies dainiai ir vėlyvesnių lai
kų individualūs poetai, rašytojai, 
dailininkai ir kiti žodžio bei file, 
sofijos meistrai stengėsi įžvelgti 
į tų nežinomųjį gyvenimų po mir
ties, iš kurio dar niekas nesugrį
žo...

Atsakų šiai mįslei davė ir dabar 
teduoda religija, nes tik tikinty 
sis jaučia, kad žemiškoji buitis 
tesaistoma laikinumo, kad anapus 
spindi amžįnasis dvasinis gyveni
mas, kad gerieji žemiškosios ke
lionės darbai, kūrybiniai polėkiai, 
širdies gėrio virpesiai ir visi kil
nios sąžinės pasireiškimai po mir
ties atlyginami laimės džiaugsmu.

Gal tik šitoks tikėjimas daug- 
kam teikia jėgų tęsti realiųjų kas
dienybę, nebojant, kad pasaulvje 
siaučia netikrumas, laikinumas, 
ligos, nedateklius ir daugelyje 
kraštų besibaigianti baimė.

Mūsų protėviai jau nuo istorijoj 
menamų laikų pradžios gerbia ir 
garbina savo mirusiuosius. Pago
niškoji '.Lietuva savo subtylios re
ligijos poreiškiuose gražiai mokė
davo pagerbti mirusiųjų vėles, 
čia gal ir kilo tautoje prigijęs 
vėlinių žodis, kada rudeniop, by
rant medžių jppams ir rengiantis 
gamtos gyvybei žiemos poilsiui, 
rinkdavosi lietuviai garbinti savo 
mirusiųjų ir tėvynės karuose žuvu
siųjų. Lietuvių tautosakos raudo
se vaizdžiai išreikštas mirusiųjų 
ilgesys, apraudamas jų likimas. 
Net ir maistas būdavo aukojamas 
savo artimiesiems, kurie jau pa
liko šios žemės vargus vargelius...

Nepriklausomoji Lietuva, atsi
kūrusi jau moderniaisiais laikais, 
savo mirusiuosius gerbdavo seno
vės lietuvių simboliniais būdais. 
Kauno Karo Muziejaus ceremoni
jos, kur degė amžinoji ugnis, rin
kimasis kapinėse j Nepriklauso
mybės Karių kapus primindavo 
mums mūsų protėvių ilgesį ir tai- 
si sujungdavo mus su ta didingąją 
Lietuvos senove ir mūsų prosene 
lių vėlėmis, paaukojusiomis savo 
gyvybes už Lietuvą ir savuosius 
brolius lietuvius.

čia, tremtyje, kaikur prigijo ta 
gražioji savųjų vėlių gerbimo tra
dicija. štai, Sydnėjaus liet, skau
tai kasmet renkasi prie vieno sa
vo brolio kapo pasimelsti už visus 
mirusius ir žuvusius tautiečius, 
čia susijungiama dvasios ryšiais 
su tais, kurie dar taip nesėnai bu
vo gyvųjų tarpe ir dirbo nemirš
tamąja: Lietuvos prikėlimo idė
jai.

Mes gyvieji todėl, norėdami bū
ti verti pomirtinės pagarbos ir 
nežinomosios ramybės, privalėtu
me jau dabar rengtis nemiršta
mam palikimui. O tam keliai pla
tūs ir erdvūs, tik reikalingi geru 
mūsų norų ir nuoširdaus ryžtu
mo.

Mūsų kultūrininkai, kurie jaut
rūs ir aktyvūs tautinių idėjų plė- 
tėjai — ir visi mūsų broliai, ku
rie savo gyvenimų kelyje dedasi 
kovon amžinosios Lietuvos prikė-

KO JIS TEN KELIAVO ?
MIN. S. LOZORAIČIO VEDAMASIS, TILPĘS 

“BASLER NACHRICHTEN”
Didžiausias Sovietų Sąjungos 

laimėjimas, kurio žmonija negali 
pralenkti, nėra mėnulio raketos 
paleidimas, bet sudarymas ištiso 
pavergtojo pasaulio, įvykdytas su
tarčių laužymu, agresijomis ir ki
šimusi j kilų valstybių vidaus rei
kalus. To pavergtojo pasaulio, be
veik tokio pat didelio kaip lais. 
vasis pasaulis, egzistencija aiškia* 

nulemia šių dienų tarptautinę pa 
dėtį ir yra dabartinio įtempimo 
priežastis. Todėl nagrinėjant So • 
vietų Sąjungos ministerio pumai 
ninko atsilankymo Jungtinėse Val
stybėse reikšmę, tikslinga ir būti
na atkreipti dėmesį į eventualius 
to atsilankymo padarinius paverg
tajam pasauliui.

Kaip žinoma, Chruščiovo pa
kvietimas į Jungtines Valstybes 
buvo oficioziškai paaiškintas Ame
rikos noru duoti sovietų vyriau
sybės ir komunistų partijos šefui 
progą tiesioginiu patyrimu ir kon
taktu su Amerikos visuomene pa- 
siinformuot: apie šios didžios, pri- 
sirišusios prie laisvės tautos dva
sią bei nuotaiką. Buvo reiškiama 
vilties, kad tai turėtų padėti 
Chuščiovui atitaisyti savo šališką 
ir klaidingą nuomonę apie Jung
tinių Valstybių vyriausybę ir tau
tą. Jeigu tačiau tikrai toks buvo 
pakvietimo tikslas, tenka pripa
žinti, kad Chruščiovo kelionė bu
vo bereikalinga. Juk atominių 
šnipų Ęuohso, Rosenbergo ir kitų 
bylos yra parodžiusios, jog sovie
tų vyriausybei pasisekė išgauti 
slapčiausių žinių apie atominių ir 
vandenilio bombų gaminimą. Tad 
būtų aukščiausiame laipsnyje keis 
ta, jei Amerikos viešas ir kasdie
ninis gyvenimas būtų sovietams 
likęs paslaptimi.

Aiškus dalykas, Chruščiovas yra 
tiksliai painformuotas apie demo
kratinius teisingumo ir moralės 
dėsnius, kurie išugdė didžią Ame
rikos tautą ir kuriais tvarkomas 
jos gyvenimas. Tačiau jisai yra 
tiem dėsniam neprieinamas ir 
priešingas. Jeigu kas nors jautė 
reikalą gauti naują to priešingo

limui ir atkūrimui, liks amžini sa 
vo dvasios polėkiuose, kuriuos 
kiekvienų vėlinių vakarą, degant 
šimtams žvakučių ir giedant pa
dėkos himnus, garbins jų ainiai 
— vis nąuji ir jauni ateities kar
tų broliai lietuviai. Jv. 

nusistatymo įrodymą, tai Chruš
čiovo kelionė tokį įrodymą yra 
suteikusi. Ir čia yra teigiama tos 
kelionės pusė.

Kad Chruščiovas yra tautų ir 
žmogaus laisvės priešas, tai aiš
kiai pasireiškė jo laikysenoj so
vietų pavergtųjų kraštų tremtinių 
atžvilgiu, žinoma, būtų buvę nai
vu laukti iš jo kokios nors garhin- 

gos diskrecijos tų nelaimingų tau
tų atstovų atžvilgiu. Tačiau jo 
nepaprasti išsišokimai parodo, kad 
laisvės idėja sovietų užimtuose 
kraštuose yra sovietų vyriausybei 
ne tik persekiojimo, bet ir pasity
čiojimo objektas. Tam pakanka 
šių dviejų pavyzdžių. Pamatęs vie
noje San Francisco gatvėje trem- 
tinį vengrą, tyliai su gedulo vėlia
va, sovietų ministeris pirmininkas 
garsiai pavadina jį "pamišėliu” ir, 
kad neliktų jokio abejojimo dėl 
šitos pašaipos, vulgarišku žestu 
pridėjo pirštą prie savo kaktos. 
Dar šlykštesnis incidentas įvyko 
Vašingtone spaudos klube, kur 
Chruščiovas buvo paklaustas, kaip 
jis suderino savo nuolat skelbia
mąjį nesikišimą j svetimų valsty 
bių vidaus reikalus su ginkluota 
sovietų intervencija Vengrijoje. 
Atsakydamas j šį klausimą, Chruš
čiovas pareiškė, kad Vengrijos 
klausimas esąs “pastipusi žiurkė, 
kuria tam tikri žmonės yra pas- 
pringę”. šitas cinizmas ir bruta
lumas neturi precedentų net rau 
donųjų ir rudųjų diktatorių graž
bylystės storžieviškumuose, yra 
mastas tos dvasios ir tų metodų, 
kuriais sovietų vyriausybė vykdo 
savo politiką pavergtuosiuose 
kraštuose.

šitas sovietų vyriausybės galvos 
brutalumas, o ne jo tušti žodžiai 
apie tariamąjį Sovietų Sąjungos 
taikingumą ir jos draugingumą 
Jungtinėms Valstybėms, yra taip 
pat lemiamas dabartinei ir būsi
majai sovietų politikai Vakarų at
žvilgiu. Tas brutalumas dar kartą 
parodo, jog Kremliaus valdovai, 
kurių svarbiausias atstovas yra 
šiuo tarpu Chruščiovas, neprilei 
džia betkurios diskusijos dėl sovie
tų sunaikintos tarptautinės tvar
kos atstatymo ir nemano jos atei 
ty prileisti.

Bet ir bendrame komunikate 
apie prezidento Eisenhowerio ir 
Chruščiovo pasikalbėjimus nėra 
jokio elemento, kuris parodytų, 
kad sovietų vyriausybė turėtų no

ro teisingai išspręsti bent dalį 
problemų, nuodijančių tarptauti
nę padėtį. Komunikate išreikštas 
sovietų sutikimas spręsti tarptau
tines problemas derybų keliu ir 
nevartojant jėgos yra savaime su
prantamas dalykas ir prievolė 
kiekvienam civilizuotam tarptau
tinės bendruomenės nariui, o be 
to, — privalomas Jungtinių Tau-

Lietuvių kapai 
išblaškyti

visose pasaulio nuoša
lėse — pavieniai kry
želiai styri Sibiro tai
gose, pajūriuose, smė 
lynuose...

Paveiksle dail.
Ad. Galdiko aliejus 

“Pajūrys”

tų Organizacijos Statuto nuosta
tas. čia tenka atsiminti, jog ši sa
vaime suprantama prievolė buvo 
Sovietų Sąjungos iškilmingai pri
pažinta sutartyje su Lietuva ir 
kitais sovietų kaimynais, bet Mas
kvos vyriausybė ją metodingai ir 
ciniškai sulaužė, šiaip jau yra pa
grindo baimei, kad Sovietų Sąjun
ga, vėl reikšdama dabar savo ta
riamąjį sutikimą dėl tarptautinių 
problemų sprendimo derybų keliu, 
siekia įpainioti Jungtines Valsty
bes į derybas su Rytų Vokietijos 
“vyriausybe” ir su raudonąja Ki
nija.

Kai dėl sovietų pasiūlymo pa
naikinti bet kurios rūšies kariuo
menę ir ginklus, paliekant tiktai 
šautuvais apginkluotos policijos 
skaičių, tai tokios linksmos idėjos 
tikriausiai neima rimtai net patys 
sovietai ir komunistai. Iš tikrųjų 
kaip gi Maskvos vyriausybė galė
tų išsilaikyti jos užvaldytuose 
kraštuose be artilerijos ir tankų, 
kuriuos ji ligšiol pakartotinai nau
dojo malšinti partizanų veiklai ir 
sukilimais?

Galop Berlyno klausimu komu
nikatas skelbia, kad sovietų vy
riausybė sutinkanti vesti tuo 
klausimu .derybas. Šis pareiški
mas, kaip atrodo, yra sukėlęs di
delio pasitenkinimo pasaulinėje 
spaudoje, kuri jame įmatė sovietų 
ultimatumo atšaukimą. Tačiau čia 
išleidžiama iš akių ta aplinkybė, 
kad Berlyno klausimo rimtumas 
glūdi ne kalbamajame 6, mėnesių 
ultimatume ar karo galimume. 
Karų su 6 mėnesių įspėjimu nėra 
buvę praeityje ir negali būti da
bar. To klausimo rimtumas glūdi 
tame, kad sovietų vyriausybė yra 
sukėlusi Berlyno konfliktą tiesiog 
iš nieko, be jokio mažiausio pro
tingo pagrindo, ir kad tas kon
fliktas bus tol naudojamas prieš 
Vakarus kaip šantažo priemonė, 
kol komunistai viešpataus sovietų 
okupuotoje Vokietijos dalyje. Ir 
jeigu dabar sovietai sutinka derė
tis dėl to jų iš nieko .sukonstruoto

Adomas Mickevičius

VAIDUOKLIS
IŠTRAUKA IŠ A. MICKEVIČIAUS POEMOS 

“VĖLINĖS”
Širdis jau atšalus, ir žvilgsnis aptemęs, 
Sustingus krūtinė ir lūpos jo plonos ;
Jisai dar ant žemės, bet jau ne dėl žemės!

O kas jis yra? — Tai lavonas.

Suteikia viltis jam gyvybės ir ryžto, 
Žvaigždė atminties dar nenusileido, 
I šalį gimtine lavonas sugrįžta 

Jicškoti jos mylimo veido.

Atgyja krūtinė ir žvilgsnis aptemęs, 
Lavonas alsuoja ir vaikšto kaip gyvas, 
Ir vėl jis ant žemės, tiktai ne dėl žemės,- 

Tad kas Jis? — Vaiduoklis vėlyvas.

O tie, kurie saugo kapų šventa tylą, 
Regėjo vaiduokli ir antkapį jojo, 
Kas metai jis vėlinių naktį pakyla, 
Kaip gyvas po žmones klajoja.

SENSACINGAS CHRUŠČIOVO 
REIKALAVIMAS ŠVEDIJAI

ŠVEICARŲ LAIKRAŠČIO 
ATIDENGIMAS

“Neue Zuercher Zeitung” rug
sėjo 27 ti. vedamajame apžvelgia 
Chruščiovo kelionę į Ameriką ir 
įdomiai komentuoja saugumo prie
mones, kurių buvo imtasi Chruš
čiovą Amerikoje apsaugoti nuo 
kurių nors, atentatų. Kaip žinia, 
Chruščiovas skundėsi, kad ameri
kiečių saugumo priemonės nelei- 
dusios jam arčiau susitikti su ei
liniais amerikiečiais. Laikraštis 
pastebi, kad visos saugumo prie
monės buvusios iš anksto aptartos 
su sovietų saugumiečiais, kurie 
jau prieš Chruščiovo atvykimą il
gai tarėsi su amerikiečių saugu
miečiais.

konflikto (beje, Berlyno ultimatu
mo termynas pasibaigė gegužės 
27 dieną, ir tai neturėjo tų pasek 
mių, kurių eventualumas buvo su
kėlęs susirūpinimo), jų sutikimas 
negali būti laikomas nusileidimu 
Vakarams. Tas faktas, kad dėl to 
kio konflikto bus deramasi, yra 
sovietų pasiekimas. Jis yra juo 
labiau neraminantis, kad Chruš
čiovas savo paskutinėje kalboje 
Vašingtone yra patvirtinęs, jog 
sovietai ir toliau laikosi savo lig
šiolinės linijos tiek Berlyno klau
simu,,tiek dėl galutinio Vokieti
jos padalijimo.

Šitokiomis aplinkybėmis kyla 
klausimas: kuris buvo tikrasis So
vietų Sąjungos ministerio pirmi
ninko atsilankymo Jungtinėse 
V-bėse tikslas? Atsakymo į tą 
klausimą reikia ieškoti Chrušiiovo 
pareiškimuose, kuriuose jisai pa
kartotinai. reikalavo baigti šaltąjį 
karą, tegalvodamas, žinoma, apie 
laikiną atoslūgį, šia proga reikia 
atsiminti, kad šaltąjį karą pradė
jo sovietai nuo pat pirmosios bol 
ševikų revoliucijos dienos ir jau 
40 metų Jį veda prieš Vakarus di
desniu ar mažesniu įtempimu. Ka
karų gi dalyvavimas tame kare 
pasireiškia tiktai politinėje bei 
moralinėje defenzyvoje ir dau
giau ar mažiau aiškiu sovietų pa
darytųjų smurto aktų smerkimu:

Iš visa to seka, jog tikrasis 
Chruščiovo kelionės į Ameriką 
tikslas buvo vėl bandyti eukelti 
Vakaruose iliuziją dėl laisvojo pa
saulio taikingos koegzistencijos su 
Sovietų Sąjunga ir su bolševizmu 
galimumo, o taip pat nutildyti pa 
šaulio sąžinės reakciją j sovietų

Kai Chruščiovas prieš kurį lai
ką atsisakė vykti j Skandinaviją 
neva dėl skandinavų "nedraugiš
kumo” nuotaikos, jis nutylėjęs 
faktą, praneša “NZZ”, kad sovie
tų saugumiečiai reikalavę iš vie
nos Skandinavijos valstybės (rei
kia suprasti: Švedijos) suareštuo
ti Chruščiovo vizito metu visus 
tuos Rytų Europos emigrantus 
(pabaltiečius, vengrus), kurie pla
nuoja demonstracijas prieš Chruš
čiovą. Maskvos reikalavimas, sa
vaime aišku, buvo atmestas. 
Chruščiovas, atsisakydamas kelio
nės į Skandinaviją, nutylėjo, ko
kių neįprastų priemonių jis buvo 
iš skandinavų reikalavęs, pastebi 
šveicarų laikraštis.

SISIGRĄŽINO
BALETO MENININKĄ

j Vilniaus operos ir baleto te
atrą iš Sverdlovsko persikėlė ba
leto šokėjas solistas Česlovas Žeb
rauskas. Gimęs 1930 metais Kau
ne, būdamas 18 metų (1948) kon
kurso keliu buvo priimtas j ope
ros baletą (tada teatras buvo dar 
Kaune). Teatrą netrukus perkėlė 
j Vilnių, kur C. Žebrauskas, vado
vaujamas baletmeisterio B. Kel- 
bausko, įsitvirtino balete. Bet 19E-J 
metais jis Jau atsidūrė Sverdlovs
ko teatre, kur ir dirbo ligi šiol, 
išskyrus 1953, kai buvo išsiųstas 
tobulintis į baleto studiją Mask
von. Sverdlovsko teatre Česlovas 
Žebrauskas iškilo j pirmos eilės 
baleto solistus. 1958 metais jam 
buvo pripažintas RSFSR nusipel
niusio artisto titulas. Dabar Vil
niaus teatras parsiviliojo savo auk
lėtinį ir tautietį atgal.

smurto politiką. Visų pirmiausiai 
tačiau Chruščiovo kelionė parodė, 
kad sovietai siekia morališkai taip 
nuginkluoti Vakarus, jog kiekvie
nas, kas laiko sovietų persekioja
mos ir niekinamos laisvės gedulo 
vėliavą, kiekvienas, kas kelia bal
są už sovietų pavergtojo pasaulio 
išlaisvinimą, — būtų traktuojamas 
kaip pamišėlis.

Laimingu būdu “Pavergtųjų 
Tautų Savaitė", kurią Jungtinių 
Valstybių vyriausybė buvo suren
gusi trumpai prieš Chruščiovo at
silankymą, liudija, jog Jungtinės 
Valstybės nėra linkusios šiuo klau
simu morališkai nusiginkluoti.
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Pirmieji sumanymai Pabaltijo 
tautom primesti sovietinę graž
danką kilo jau 1945, naikinant lo
tyną raidyno likučius mažosiom 
tautom, karo metu nusikaltusiom 
sovietiniam režimui.

Bet tuomet Pabaltijo tautas iš
gelbėjo antrasis, skubesnysis, su- 
sovietinimo planas — kolchozai. 
Antra, visame Pabaltyje buvusi 
tokia suirutė ir tokia neapykanta 
"didžiajam broliui", taip pat par
tizanų veikla, kad ir Stalinas nu
taręs su graždanka palaukti, kcl 
tie "pasiutę šunes” bus sunaikin
ti.. .

Savotiškai graždankos projektas 
vėl iškilęs 1950 per visokias kal
bininkų konferencijas. .

Sovietiniai kalbininkai reikala
vę suvienodinti rašybų, kad visas 
kalbas jie lengvai skaitytų.

Panašių reikalavimų kėlusi ir 
komunistų partija, kuri jau buvo 
pasiekusi, jog siunčiamas įvairiom 
kalbom viešąsias partijos žmonių 
kalbas šalia rusiškojo vertimo pa
teiktų ir originalus tautinėm kal
bom, bet būtinai perrašytu rusų 
raidynu.

PROCĘ8AS JAU UŽBAIGTAS?
Jau prieš tų užsieniečių žurna

listų grupę Pabaltijo sostinėse 
lankėsi atskiri užsieniečių žurna
listai. Stockholmo dienraštis 
"Svenska Dagbladet” praneša vie
no amerikiečio žurnalisto (Caru
thers) įspūdžius, lankantis Pabal
tijyje. Jo nuomine, Maskvai buvę 
lengviau atidaryti tas tris sosti
nes užsieniečiams dėl to, kad bol- 
ševizacijos procesas Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje esąs jau kaip 
ir baigtas ir daugiau nebesą reika
linga naudotis kai kuriais suvar
žymo ir teroro metodais. Visose 
trijose Pabaltijo valstybėse ame
rikietis žurnalistas pastebėjęs ląk- 
tą, kad tos valstybės esančios kie • 
tai į Sovietų Sąjungą įjungtos. 
Nuo stambiausio iki smulkiausio 
dalyko visa čia sulyginta su Rusi
jos išvaizda. Sunkioji pramonė ir 
visas ūkinis gyvenimas pajungtas 
pirmoje eilėje Sovietų Sąjungos, o 
ne pačių Pabaltijį kraštų intere
sams. Iš kitos pusės, Pabaltijo sos
tinėse pro tirštą sovietinį nudažy- 
mą prasiskverbia vakarietiška at
mosfera ir gyventojų noras tą 
vakarietiškumą kiek galint sus
tiprinti. Tai esą matoma ir išo-

AR BUS RIEBUS SEPTYNERI 
METAI?

Rašo: J. AUDĖNAS
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. Planai, kurie Sovietų, gyventojo ne tiktai nepra

turtins, bet ir nepasotins.
Būtų neatsargu ir nerimta igno

ruoti Sovietų Sąjungos daromųjų 
ekonominę ir gamybinę pažangą. 
Pažanga yra, ir su tuo reikia 
skaitytis. Reikia neužmiršti ir to, 
kad per 40 sovietinio režimo metų 
buvo daryta daugybė ekonominių 
planų ir klaidų. Tie planai ir 
klaidos, ypač žemės ūkio kolekti- 
vizacija, buvo dengiama milionais 
žmonių aukų: badu išmarintų, iš
tremtų ir vietoje išnaikintų. Ta
čiau po Antrojo pasaulinio karo, 
ypač po Stalino mirties, sovietai 
praplėtė savo akiratį laisvojo pa
saulio šalyse ir pradėjo naują ga
mybinį etapą, šio laikotarpio skel
biamieji gamybos duomenys, nors 
dažniausia gali būti perdėti, bet 
juose yra ir tiesos apie pagerė
jimus. Ir prof. Aleg. Hoeffding 
Foreign Affairs 1959 m. Nr. 3, 
396 p., pasisako, kad ir prie visų 
'šio plano silpnybių ir primityviš
kumo visiškai jį ignoruoti nega
lima.*

Tačiau nežiūrint rodomųjų pa
gerėjimų, kad ir žemės ūkio pro
duktų gamyboje, septynmečio pla
no pradžioje sakoma: “Ateinan
tį septynmetį uždavinys yra tiek 
padidinti žemės ūkio gamybą, kad 
būtų galima patenkinti gyventojų 
poreikius svarbiausiems maisto 
produktams, smarkiai padidinti 
žemės ūkio žaliavos išteklius, kad 
būtų galima gausiai aprūpinti gy
ventojus plataus asortimento ge

DAR DĖL GRAŽDANKOS ATPILDAS UŽ DARBA
i Lietuvių kalbininkai, 1950 m. 
svarstydami tarmių atlaso reika
lus, susidūrę su graždankinėm 
užuominom.

1951 svarstant vad. Lietuvių 
kalbos atlaso leidimo reikalą, te
kę paimti “vyresniojo brolio" ru
sų k. dialektologinio atlaso pa
vyzdį. 1943 prof. A. Salio paruos
tas lietuvių tarmėm aprašyti pla
nas 1951 vad. Lietuvių kalbinin
kų ir dialektologų konferencijoje 
buvo savaip svarstytas, pataisytas 
ir prisita'kinta prie “rusų foneti
nės rašybos”, kuri “turėjo būti 
priimta Maskvos patarimu” ir pn- 
litruko prof. B.A. Larino reikala
vimu, nuo kurio žodžio priklausė 
kiekvieno lietuvio kalbininko li
kimas.

Atsisakius 1930 lietuvių kalbai 
prof. J. Gerulio pritaikintos 1925 
Kopenhagos fonetikos, J. Senkui 
teko “garbė” ją suprastinti ir pri
tempti prie Maskvos reikalavimų.

šioje naujojoje fonetinėje lie
tuvių k. rašyboje pirmiausia nu
kentėjo garsių ilgumas, vad. garso 
įtempimas ir kt. Fonetinė rašyba 
atskirų garsų visai pakeista, sū

riniai. Daug esą stengiamasi pa
brėžti savo tautines tradicijas 
Sekmadieniais jaunieji ir senieji 
skubą į bažnyčias. Pirmoje eilėja 
skaitomos estų, lietuvių, latvių 
knygos* Pabaltijo gyventojai, kai 
susitinka su amerikiečiais ir ki
tais užsieniečiais, neslepiu savo 
simpatijų šiems. Iš kitos pusės 
esą aišku, kad Maskvos spaudimas 
j Pabaltijo tautas vykstąs toliau, 
nors tai reiškiasi dabar kitu pavi
dalu, neegu Stalino laikais.

APDOVANOJO SEKSTETĄ
Liaudiniškų instrumentų seks

teto dalyviai už gerą pasirodymą 
Vienos festivalyje apdovanoti, tie
sa, tik Paleckio “garbes raštu". 
Apdovanotas ir seksteto vadovas 
Vladas Bartusevičius, kuriam kaž
kodėl nebuvo leista sekstetą lydė
ti j Vieną. Seksteto dalyviai buvo: 
Pranas Budrius, Antanas Jonušas, 
Daiva Kubiliūtė, Romualdas Ozo
las, Antanas Raudonius, Vide 
Vaitkevičiūtė. Ozolas ir Vaitkevi
čiūtė studijuoja universitete, kiti 
konservatorijoje.

ros kokybės maisto produktais ir 
patenkinti visus kitus valstybės 
poreikius žemės ūkio produk
tams".

Tokią pat mintį pasakė ir 
Chruščiovas XXI-me komunistų 
partijos suvažiavime. Tatai rodo, 
kad

PAKELTI ŽEMĖS ŪKIO GAMY
BĄ. KAD IR PRIE DIDELIO 
SPAUDIMO IR PROPAGANDOS, 
VIS DAR NESISEKA.

Lygiai taip pat jau prieš šeše 
rius metus buvo viešai pasisakyta 
Pav., “Socialističcskoje Sielskoje 
Choziajstvo”, 1953 ra. No. 10, 3 
p., rašė “kad žemės ūkio produk
tų gamyba nepilnai patenkinanti 
gyventojų- didėjančias reikmes, o 
lygiai nepilnai patenkinanti ir ža
liavų, reikalingų misti ir lengvo
sioms įmonėms. Tuo pačiu dėl 
technikinių priemonių stokos, ne
sąs išnaudojamas kolchozų gamy
binis pajėgumas.

Skaitant ir klausant visokiau- 
sius sovietų pasigyrimus apie ne
paprastai didelius visose ūkio ša
kose gamybinius laimėjimus, ne
linksmai skamba pakartotini pasi
sakymai, kuriais parodoma, kad

SOVIETŲ SĄJUNGOJE NEPA
JĖGIAMA PAKANKAMAI PA
SIGAMINTI MAISTO PRODUK
TŲ, KURIŲ UŽTEKTŲ KRAŠTO 
GYVENTOJAMS IŠMAITINTI. 

prastinta, nebesiekta didesnio už
rašo tikslumo, bet tenkintasi tik 
daliniu fonetiniu užrašu, mažai 
teprašokant rusų k. fonetikos už
rašus, kurie jau “socialistiškai 
nusistovėję” ir partijos pripažin
ti visai tinkamais. Pagal šią nau
ją fonetinę rašybą lietuvių k. tar
mių užrašyta gerokas pluoštas (žr. 
prof. a. Salys, Kalbos geografija, 
Lietuvių Enciklopedija X t. 1959).

Suluošinta lietuvių k. tarmių 
fonetika politrukas prof. Larinas 
buvo patenkintas, nes ir lietuvių 
k. atskirose vietose savo fonetika 
jau prilygo iš Maskvos atsiųsto, 
sios rusų žodyno ir fonetikos kal
binės ekspedicijos užrašams. Eks
pedicija tyrė nuo 1950 Lietuvos 
rusų, 1863 m. kolonistų, tarmes 
Zarasų, Rokiškio, Telšių ir kt. vie
tovėse. Rytiečių aukštaičių kieta
sis “y”, kuris atsiranda po kie
tojo "1” vietoje “e” arba “ę” ir 
kai kurios kitos rytiečių garsų 
kietybės “suvedė'1 lietuvių k. su 
rusų k. į vad. “fonetinę brolys
tę”, buvo įžiūrėta artimų daug 
garsų, kurie galima išreikšti ir 
graždankine rašyba, o keliem 
trūkstamiem garsam pritaikant 
naujas gramozdas.

Lygiai tuo pat metu buvo pa
siųsta j Leningrado kalbos insti
tutus studijuoti lietuvių. Jie ga
vo veik visi fonetinius darbus pa
rašyti ir palyginti su rusų tarse
na. Taigi matome, kad jau nuo 
senai bolševikai nori primesti Lie 
tuvai graždanką.

JAU NUBAUDĖ GIRTUS 
AUTOMOBILISTUS

Spalio pirmomis dienomis Rasei
niuose jau buvo sprendžiama by
la, kurioje buvo pritaikytas nau
jas dekretas dėl automobilių eis
mo taisyklių pažeidimų. Kolcho
zo pirmininkas Stasys Mačenskis 
gavo 4, q šoferis Juozas Maračaus- 
kas 3 metus kalėjimo. Abu buvo 
girti, bet kolchozo pirmininkas pa
reikalavo, kad šoferis sėstų ir va
žiuotų. Tas paklausė, bet po ke
lias dešimt metrų įvažiavo {'duo
bę, sunkvežimis apvirto. Sunkve
žimy sėdėjo daug žmonių. Viena 
moteris buvo mirtinai sužeista. 
Lyduvėnų policininkas draudęs 
važiuoti, bet kolchozo pirmininkas 
panorėjęs parodyti, kad jis “di
desnė valdžia”;.. LNA

Šitokios problemos jau seniai 
nėra nei laisvoje Vakarų Europo
je, nei naujame pasaulyje — 
šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Lyginant Jungtines Amerikos 
Valstybes su Sovietų Sąjunga, už
tenka paminėti šiuos faktus:

1) JAV žemės ūkiu verčiasi 11% 
gyventojų ir jie savo gamybos iš
tekliais gerai išmaitina ne tik sa
ve, bet ir kitus 89% krašto gyven
tojų; o didžiausi žemės ūkio pro
duktų pertekliai sudaro vyriausy
bei rūpesčio, kur juos padėti; So
vietų Sąjungoje žemės ūkiu ver
čiasi 56,6% gyventojų ir ten yra 
didelis žemės ūkio produktų mais
tui ir technikai nepriteklius.

2) JAV vyriausybė turi žemės 
ūkio gamybą reguliuoti, kad nesu
darytų per didelių nesuvartojamų 
perteklių, o Sovietų S-gos vyriau
sybė visu savo svoriu ir net bru
taliomis priemonėmis spaudžia 
žemdirbius, kad būtų pagaminta 
kaip galima daugiau žemės ūkio 
produktų ir kad nors kartą per 
41 metus, komunistams valdant, 
krašto gyventojai galėtų sočiai 
pavalgyti. Reikia pripažinti, kad 
susirūpinimas pakelti žemės ūk'.o 
produkciją yra teisingas.

Pagaliau reikia pasistatyti klau
simas,

<Ą SIS SEPTYNMEČIO PLANAS 
DUOS VIDUTINIAM SOVIETŲ 
SĄJUNGOS ŽMOGUI?

Sovietų Sąjungoje yra dvi ka
tegorijos dirbančiųjų žmonių: 
samdiniai ir kolchozininkai. Ligi 
šiolei kolchozininkų pragyvenimo 
standartas buvo žemesnis už tam 
tikros dalies samdinių. Galimas 
daiktas, Kad šiek tiek pakilus že
mės ūkio gamybai, kolchozinin- 
kams irgi galės likti daugiau negu 
iki šiolei jiems administracija pa
likdavo.

Spalio 11 d. Camperdowne šv. 
Juozapo bažyčioje 14 lietuviukai 
— 7 mergaitės ir 7 berniukai — 
per kun. Butkaus rankas priėmė 
pirmąją Šv. Komuniją, štai jie: 
Aleknaitė Birutė, Augutis Romu
aldas, Bagdonavičius Viktoras, 
Baravykas Leonas, Bernotas Čes
lovas, Gečiauskas Darius, Intaitė 
Anelė, Laukaitis Kęstutis, Lau
kaitytė Laimutė, Milašaitė Audro
nė, Mišeikytė Aleksandra, San- 
kauskas Algis, Slavėnaitė Rasa ir

Grupė Sydn.
Liet, vaikučių, 
paruoštų Pirma
jai Komunijai 
Vidury sėdi 
kun. P. Butkui.

Wassilenko Marija. Šios iškil
mės buvo sujungtos su lietuvių 
pamaldomis. Dalyvaujant tėvams, 
mažieji, apsirengę iškilmių rūbais 
su degančiomis žvakėmis rankutė
se priartėjo prie altoriaus, kur jų 
laukė visam gyvenimui atmintin
as momentas: Jie dabar jau reli
ginių pareigų atžvilgiu prilygo 
savo tėveliams. Kun. Butkaus tik
rai turiningas pamokslas tinkamai 
papildė visą iškilmingumą.

Kaip paprastai tokiomis progo
mis tinka, po to sekė fotografavi
mas, užkandis ir — į namus. Pra
šalaičiui visa tai matant, gal atro
dė kaip gražus, trumpas religinis 
aktas, nors padaręs įspūdį, bet vi
sai natūralus, nes kasmet kartoja
mas. Tačiau tebūna leista kiek 
plačiau paliesti tą kelią, kuriuo 
buvo prieita tas paskutinysis eta
pas. O tas kelias ilgokas, trukęs 
apie 6 men. Jau nuo šių metų ge
gužės mėn. antrosios pusės kiek
vieną trečiadienį 4 va). 30 min.

Sovetų Sąjungoje yra daug ne
kvalifikuotų įvairių ūkio ir admi
nistracijos šakų samdinių, gau
nančių per mėnesį 270 — 350 rub
lių algos. Kaip matyti iš “Narod- 
noje Choziaistvo SSSR” 1956 m.,' 
190 ir 193 psl., iš viso Sovietų 
Sąjungoje 1956 m. sausio 1 dienai 
buvo 48,358 mil. samdinių. Tarp 
jų buvo “5,3 mil. augštojo ir vidu
rinio mokslo specialistų”. Atseit, 
visi kiti yra žemesnių kvalifika
cijų specialistai arba visai papras
ti samdiniai. Kiek tokių yra? 
Klausimas atviras. Šitų žmonių 
atlyginimas žadamas nuo 270-310 
rbl. pakelti iki 500 — 600 rbl. per 
mėnesį, atseit apie 40%. Tuo tar
pu gamybos priemonių gamyba 
numatoma pakelti 85 — 88%, o 
vartojamųjų gėrybių gamyba pa
kelti 62 - 65%.

MAŽAI ATLYGINAMIEMS SAM
DINIAMS NUMATYTAS DARBG 
UŽMOKESČIO PAKĖLIMAS NE
ATITINKA PROJEKTUOJAMAM 
GAMYBOS PAKĖLIMUI.

Čia pravartu paimti Sovietų 
valdžios kainas, mokamas kolcho- 
zininkams už priverstinai super
kamus žemės ūkio produktus. 
Tuomet apytikriai bus matyti, ko 
yra verta 270-350 rbl. mėnesinė 
alga. i

1958 m. vidutiniškai už žemes 
ūkio produktus, priverstinai su
perkamus, už 100 kg., buvo mo
kamos tokios kainos: pienui — 
115 rbl., grūdams 74 rbl., jautie
nai 619 rbl., avienai 536 rbl., 
kiaulienai 786 rbl., (mėsa super
kama gy. svorio), 10-čiai kiauši
nių 6 rbl. Pardavimo kainos, kaip 
paprastai įskaitant transportą, 
mokesčius, prekybos išlaidas ir 
kt., būna apie 100% augštesnės, 
palyginus su kainomis, mokamo
mis kolchozams. Tuo būdu žmo
gus turi mokėti: už kg. pieno 2,3 

j p.p. Slavėnų butą Auburne su
sirinkdavo mažasis jaunimas. Vie
nus reguliariai atveždavo tėvai, 
kiti, kuriems netoli, atbėgdavo 
pėsti. Gyvas, ekspansyvus, links
mas jaunimas su jaunatvišku 
trykštančia energija primindavo 
savo čia buvimą. Gražu žiūrėti į 
tą jaunatvę, kuri dar nepažįsta 
gyvenimo rūpesčių. Tačiau šis jau
nimas turi dar vieną ypatumą: 
šalia savo namų jis auga svetimoj 
aplinkoj, lanko nelietuviškas mo- 

kykias. Jo žinių akiratis plečia
mas ir žinios įdiegiamos ne ta kal
ba, kuria kalba jo tėvai. Naujoa 
sąvokos jo galvelėj gema nelietu
viškai. Pagaliau aplinkos reiški
niai, dėstomi mokslo dalykai. Vi
sos tos naujos sąvokos jau pasida
ro pirminės ir tik vėliau tėvai ban
do jas peraiškinti lietuviškai, čia 
lietuvių kalba tampa antrine. Pa
galiau mokyklose mokinama ir po
terių ir juos vaikai moka angliš
kai. Mažo pipiro galvoj kartais 
kyla klausimas — kodėl dar lietu
viškai mokytis, ypač kad ir žo
džiai ilgesni...

Pradėdamas katekizacijos pa
mokas, kun Butkus ir turėjo BUoi- 
durti su šiais reiškiniais. O jo pla
nas buvo: perduoti vaikučiams ka
talikų tikėjimo nuostatus, supa
žindinti 3U šv. istorija, išmokyti 
katekizmo ir poterių, paruošti iš
pažinčiai ir tai taip, kad vaiku
čiai tai atliktų gimtąją k a 1- 
b a. Vadinasi, einant prie tiesio
ginio tikslo — katikizmo moky
mo — reikia dar atlikti visą eilę, 
parengiamųjų darbų — išmokyti 
vaikučius lietuviškai (kurie dar 
neišmokę) skaityti, čia jo uždavi
nys jau ne vien kaip kunigo'— ka- 
tekizatoriaus, bet kaip anų laikų 
daraktoriaus ar motinos prie rate
lio. Susidarė naujų laikų vargo 
mokyklos tipas, kuris eina j pagal
bą savaitgalio mokykloms. Kuni
gui Butkui reikėjo ir pasišventini- 
mo ir kantrybės ir atitinkamo pri
sitaikymo. Jis parūpino vaiku
čiams reikiamas knygeles. Pra
džioj buvo skaitoma su vargu, žo
džiai tariami kartais net juokin
gai. Bet laikas ir darbas taisė 

rbl., už 1 kiaušinį 1,20 rbl. Tai, 
jei žmogus per dieną suvalgytą 
tik vieną kiaušinį ir 1 kg. (kvor
tą) pieno, šis maistas jam kaš
tuotų 3,5 rbl., o per mėnesį 105 
rbl., be duonos, bulvių, riebalų 
i*r tt. Tad kas lieka samdiniui 
per mėnesį gaunančiam 270-350 
rbl. algos, kuomet jis 105 rbl. tu
ri sumokėti, kasdieną tevaryda
mas tik vieną kartą? O kai žmo
gus per dieną valgo ne vieną, o 
tris kartus, jis išleistų 315 rublių.

Pieną ir kiaušinį pakeitę kitu 
produktu, gausime panašų vaizdą.

Žiūrint į visus šiuos reikalus, 
man prisimena vienas trumpas pu 
sikalbėjimas su iš Sovietų Sąjun
gos belaisvės grįžtančiu vokiečių 
kareiviu. Tai buvo 1948 m. Fuldos 
stotyje Vokietijoje. Paklaustas, 
grįžtantis belaisvis pasisakė pas
kutinius kelerius metus buvęs be
laisvių stovykloje Kaukaze neto
li Tifliso. Konkrečiai užklausus, 
kaip atrodo Rusija, jis trumpai 
atsakė: "Das Land ist reich, abet 
die Leute sind arm”, — (kraštas 
turtingas, bet žmonės nuskurdę) 
Labai teisingai pasakyta. Todėl 
šie planan įtraukti septyneri me
tai, Sovietų Sąjungos žmogui' ne
bus riebūs. 

klaidas. Baigiantis katekizacijai 
vaikučiai parodė gražių vaisių: 
kai kurie pradėjo skaityti ir kitas 
lietuviškas knygeles mažai pagal
bos reikalaudami.

žodžiu 6 mėnesių darbo vaisiai: 
ne vien tik religinis aktas, kurio 
dalyviais vaikučiai buvo uną at
mintiną sekmadienį, bet ir skam
besnis kultūrinis vaisius: į vaiku
čių širdis įmesta dar viena lietu
viškumo sėklelė, kuri, reikia viltis, 
išleis ištvermingą daigelį. O tai 
būtų užtarnauta dovana kun. But
kui ir džiaugsmas vaikučių tėve
liams.

Po katekizacijos pamokų įvyk-

davo dar vienas pažymėtinas reiš
kinys: p. Laukaitienė, visada pil
na neišsemiamos energijos, išmo
kė mergaites keletą tautinių šokių 
ir padeklamuoti eilėraščių. P. Lau
kaitienės darbo vaisiai buvo maty
ti Bankstowne įvykusioj rugsėjo 
8 d. minėjimo šventėj, o dar dau
giau žada būti Kristaus Karaliaus 
šventės proga. Repeticijos tęsia
mos. •

žodžiu, katekizacijos pamokos 
pasibaigė, jų tiesioginis tikslas pa
siektas — vaikučiai priėmė šv. Ko
muniją. Dėl antrojo tikslo: duota 
pradžia, tenka budėti, o viltys yra 
pagrįstos.

Vienas iš tėvų

ATSPAUSDINO LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNO PENKTĄ 

TOMĄ
Paskutinę rugsėjo savaitę Vil

niuje baigtas spausdinti Lietuvių 
Kalbos Žodyno penktasis tomas. 
Tomas yra 1008 puslapių ir apima 
K raide prasidedančius žodžius iki 
žodžio “klausinys". Žodynas api
būdinamas tokiais pavyzdžiais: 
vien “kepurės” ntrodoma ir pa
vyzdžiais net 17 reikšmių, (kalba) 
beturinti 11 reikšmių, “kaklas” — 
septynias... Veiksmažodžiui "kal
bėti” (su visomis jo formomis) 
skirta 9 puslapiai, “kišti” — 8 
puslapiai, “kelti" — 20 puslapių ir 
tt. žodžiu prasmė aiškinama bei 
vaizduojama posakiais iš senųjų 
raštų (Mažvydo, Daukšos, Bret
kūno, Sirvydo ir kt.), šnekamo
sios kalbos, bet daug vartojamu 
posakių ir iš “tarybinės literatū
ros ir kalbos”...

Tomo redaktorius K. Ulvydas, 
padėjėjai — A. Lyberis, N. Gri
gas ir kt. Technikiniai talkininkai: 
Z. Jonikaitė, B. Vosylytė, A. Ku
činskaitė.

šeštasis tomas apims likusiuo 
sius žodžius, prasidedančius raide 
K. Jis būsiąs atiduotas spausdin 
ti 1961 metais.

Sovietiniais laikais išleistieji III 
ir IV tomai gaunami Vakaruose, 
bet pirmųjų dviejų, išleistų dar 
priešsovietiniais laikais, nematyti. 
Lietuvoj dabar du tomai laikomi 
“nemoksliški”, nelaikytini, daugu
mas jų sunaikinta, bet apie naujas 
laidas nieko negirdėti.

-MATEIKOS PAVEIKSLŲ
• PARODA VILNIUJE

Spalio S d. Vilniuje, Dailės mu
ziejuje atidaryta lenkų dailininko 
J. Mateikos paveikslų paroda. Pa
rodos rengimu rūpinasi Krokuvos 
muziejus, kurio atstovai parodą 
tvarko ir teikia žiūrovams paaiš
kinimų. Vėliau paroda numatoma 
perkelti į Taliną, Leningradą, 
Maskvą ir Minską. (Lietuvoje po
puliariausias Mateikos paveikslas 
yra Žalgirio mūšis su Vytautu 
centre). Parodoje iš viso yra 109 
Mateikos kūriniai ir šiek tiek bio
grafinės medžiagos bei dailinin
kui priklausiusių daiktų.

2
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“DAINOS” CHORO 
KONCERTO REIKALE

PASIKALBĖJIMAS SU CHORO DIRIGENTU MUZ. K. KOVAL1AUSKU
Vieną šeštadienio popiete teko 

užsukti j "Dainos” choro dirigen 
to muz. K. Kovaliausko namus 
jaukiame Sydnėjaus priemiesty 
Padstow. Šypsodamasis šeiminin
kas pasitiko tarpduryje ir, suži
nojęs atvykimo tikslą, pakvietė 1 
skoningai įrengtą svetainę, šia 
proga p. Kovaliauskas pasisakė, 
kad tik ką baigęs dažyti valgomo
jo sieną ir, štai, dabar esąs lais
vas pokalbiui.

Iš pradžių, suprantama, norė
josi sužinoti kaikurių detalių iš 
dirigento muzikinės praeities. O 
ji gi jau ne nauja! Muz. K. Kova
liauskas jau 1921 — 1925 mokėsi 
privatiškai muzikos pas žymų 
pianistą muz. Brauną. Nuo 19u5 
iki 1927 metų jis lankė Muzikos 
Konservatoriją Klaipėdoj, nors vė
liau grynos muzikos srityje ir ne
pasirinko sau darbo, įsigydamas 
kitą aukštojo mokslo profesiją. .

Tačiau linkimas muzikai ir ilgų 
metų studijos nepaliko be pasėkų. 
P.K. Kovaliauskas jau nuo 1926 
metų pradėjo dirbti kaip chorve
dys, vadovaudamas net keturiems 
chorams Pagėgių apskr. šį darbą 
jis tęsė keletą metų iš eilės ir 
Šilutės Dainų šventėje dirigavo 
jungtinį lietuvių chorą.

Toliau pasakodamas apie savo 
praeities veiklą, muz. K. Kova
liauskas šypsodamasis pastebėjo:

— Dainuoti pats, žinoma, pra
dėjau Jau 1919 metais. Priminsiu 
dar, kad vadovavau bažnytiniam 
Pagėgių chorui nuo 1933 m. iki 
Antrojo Pasaulinio karo pradžios, 
o tremtyje Vokietijoje keletą me
tų vadovavau lietuvių chorui Uch- 
tėje, Britų zonoje.

— Kada p. Dirigente perėmėte 
"Dainos” choro dirigavimą?

— Tatai įvyko dar gana nese
nai. Buvau paprašytas vadovauti 
"Dainos” chorui prieš du metus. 
Pradžia, suprantama, visada bū
na sunki, taigi pirmieji metai, ku
riuose teko man su "Dainos” cho
ru dirbti, buvo tikrai nelengvi. 
Reikėjo rasti daugiau lietuvių, 
mėgstančių dainą ir [jungti juos 
į choro gretas. Be to, pradžioje 
neturėjome net pastovios pašto 
gės repetuoti.

— O kaip darbas vyksta dabar?
— šiuo metu, manyčiau, jau 

įžengėme į normalesnes vėžes. 
Choristų skaičius išaugo ir turime 

per 30 dainininkų. Džiaugiuos, 
kad šio sąstato dainoriai noriai 
lankosi j repeticijas, į kurias mes 
renkamės kiekvieną penktadienį 
ir sekmadienį. Repeticijos vyksta 
Sydnėjaus Liet. Namuose Redfer- 
ne. Suprantama, kad ne visada su 
sirenka pilnas choro sąstatas, ta- 
čiau šiais pasišventėliais, žinoda

Sydnėjaut

Lietuvių

"Dainoi”

Choras

mas Sydnėjaus nuotolius ir kitas 
išeivijos gyvenimo sąlygas, esu 
gana patenkintas. Ypač malonu 
konstatuoti, kad vadovaudamas, 
palyginti, gana skaitlingam jun- 
giniui, neturiu didesnių nemalonu
mų, nes choristai dirba ir noriai 
ir vieningai. Atrodo, kad pastaruo
ju metu jau taip susigyvenon c 
tarpusavyje, jog pradėjome jaus
tis lyg vienos šeimos nariai esą.

— įdomu būtų žinoti, koki 
darbai lydėjo "Dainos” chorą pas
kutiniųjų dviejų metų laikotarpy
je?

— Dirbome daug, taigi ir pa
darėme, atrodo, nemaža. Išmoko
me ir giedame šv. Ludviko loty
niškas mišias bažnyčioje. Pamal
dų metu dar giedame du veikalus 
solo, su choru Panuą Angelicas, 
J. Strolios — Kaip grįžtančius 
namo paukščius — ir kitas 4 lia- 
tuviškas giesmes.

— Koks repertuaras bus išpil
dytas "Dainos” choro ruošiamam 
š.m. lapkričio 14 d. koncerte — 

baliuje?
— Esame pasirengę sudainuoti 

net 18 dainų, nors išmokę Jų jau 
turime daugiau, šiame koncerte 
dainuos moterų, vyrų ir mišrus 
choras.

— Kokių sąlygų pageidautume 
te iš bendruomenės narių, kad 
chorui bitų suteigtos visos gali

mybės vystytis ir tobulėti?
— Manyčiau, kad mūsų bendruo

menė pilnai supranta lietuviško
sios dainos reikšmę lietuvybės iš
laikymui ir mūsojo jaunimo auklė
jimui. Ji privalėtų todėl įvertinti 
ir dainorius, kurie tikrai nuošir
džiai dirba, net du kartu savaitė
je gaišdami laiką važinėjant į re
peticijas ir visa tatai atlikdami 
savo lėšomis.

Manau, kad į rengiamą koncer
tą atsilankys gausus skaičius Syd
nėjaus ir apylinkių lietuvių, o te
tai jau Ir bus reikiamas atpildas 
už mūsų darbą, šia proga dar no
rėčiau priminti ir kitiems balsin
giesiems mūsų tautiečiams, kad jie 
įsijungtų į choristų eiles, nes tik 
bendromis ir vieningomis Jėgomis 
įmanoma būtų sukurti tikrai augš ■ 
to meninio lygmens dainininkų 
sambūrį.

Atsisveikinęs su maloniu šei
mininku Jūsų bendradarbis tikrai 
susimąstė: o gal iš tikrųjų nepa
kankamai mes įvertiname mūsų 
kultūrinių vertybių puoselėtojus,

LAIŠKAI REDAKCIJAI
ĮSPŪDŽIAI IS “ATŽALOS” TEATRO 

PASTATYTOS PJESES “SVIESI VALANDA"

Nesu teatro kritikas, tačiau 
esu matęs daug lietuvių ir svetimų 
teatrų vaidinimų. Todėl neišken
čiu čia nepasidalinęs savo gerais 
ir blogais įspūdžiais.

I "Atžalos” teatro š.m. spalio 
17 d. pastatymą atsilankė beveik 
visa Sydnėjaus lietuvių šviesuo
menė. Įėjus į namus, pirmą įspū 

dj gavau labai gerą: gražiai išda
žyta Bankstowno liet, salė, ma
loni scenos uždanga su balta rū
ta, kaip Kauno teatre, visi šypso
si ir geroj nuotaikoj.

Tačiau po vaidinimo aš ir dau
gelis kitų žiūrovų išėjom su rūgš
čia nuotaika. Kodėl?

Aktoriai vaidino labai gerai, 
beveik prilygo profesionalų akto
rių lygmeniui. Ypač gerai vaidi
no p.p. K. Dauguvietytė, A. Gri
nienė ir G. Renigerienė, gana ge
rai pasirodė ir vyrai — p.p. S. 
Skorulis, H. Šliteris ir V. Raulič- 
kis. Scenos dekoracijos bei švie
sos irgi darė gerą įspūdį.

Rodos, viskas buvo gerai, ta
čiau radosi ir vienas ryškus trū
kumas.

Veikalo siužetas buvo savotiško 
doros supratimo ir daugeliui žiū
rovų nepatiko.

šiuo atveju — savuosius daines 
skelbėjus ir propogatorius?

J. Tautvydas

Savu laiku, kai lietuvių švie
suoliai, daugumoje studentai ar 
moksleiviai, Lietuvos miestelių 
klojimuose vėliau net ir artistai 
Kauno teatre vaidino, tikrai bent 
90% veikalų, jei ir nebuvo visada 
lietuvių autorių, tačiau nepropa- 
gavo tokios rūšies doros — šei
mos nepastovumo pavyzdžių.

Nežinau, tačiau bent man ir 
daugeliui kitų atrodo kiek keisto
ka, kodėl "Atžala” pasirenka to 
kių siužetų veikalus? Pernai irgi 
buvo statomas panašaus siužeto 
veikalas (nepamenu pavadinimo), 
tik jis skyrėsi tuo, kad intriga 
buvo gyvesnė ir turinyje buvo 
daug komiškų situacijų. Tuo bi- 
du pernykštis veikalas nepaliko 
tokios rūgščios nuotaikos.

Teatras yra stipri auklėjamoji 
priemonė visuomenei, o ypač jau
nimui. Taip buvo ir yra visur, 
taip buvo Nepriklausomoj Lietu
voj, taip yra ir emigracijoj, čia, 
emigracijoj, mes savo kultūri
niams pasireiškimams, taigi ir 
teatrui pirmoje eilėje linkime šio 
tikslo — lietuviškumo išlaikymo 
ypač jaunimo tarpe. O juk lietu
viškumo išlaikymo pagrindas yra 
šeima, šeimos pastovumą silpnin
dami, mes silpniname ir lietuviš
kumą.

Peršasi klausimas, ar panašus 
teatro pastatymas, kur vis dėlto 
vaidina lietuviai aktoriai, kalba 
lietuviškai ir rodosi lietuvių na-' 
mų scenoje kartais tik nepaken
kia lietuviškumo išlaikymui? Bi
jau, kad šiuo atveju taip gali bū
ti.

Kad žiūrovams nepatiko veika
lo tematika, galima spręsti iš 
skystų plojimų, o buvo arti 300 
žmonių, nors aktoriai savo vaid
menis ir gerai atliko.

Prisimenu, bent prieš 3 metus 
Bankstowno Capitol salėje buvo 
statomas veikalas, kur reikalas su-, 
kosi apie lietuvių susiskaldymą 
bei lietuvių namų statybą. Tuo
met žiūrovai po vaidinimo išėjo 
su giedria nuotaika, visiems buvo 
aišku, kad reikia lietuviškos vie
nybės, nes buvo išryškinta teigia
ma idėja. Tada nuo žiūrovų plo
jimų “ko ne salės sienos plyšo”.

Mielų — režisoriaus ir aktorių 
— prašau neužsigauti už šias ma
no kelias pastabas. Mat, esu vy
resnės kartos lietuvis, modernaus 
doros supratimo dar neįsisąmonęs 
ir skaitau, kad veikalai su "švie

sios Valandos" siužetu lietuvių 
visuomenei nėra tinkami.

Todėl norėtųsi, kad "Atžalos” 
teatras, kuris padeda tiek daug 
pastangų, darbo, savo asmeninių 
išlaidų ir tikro pasišventimo, sa
vo pastatymams pasirinktų ati
tinkamus veikalus. Būtų maloniau 
rinktis lietuviškieji, bet galimi ir 
svetimųjų autorių, jei jie turi 
auklėjamosios ar iš viso bent tei
giamos prasmės.

V. Šliogeris
18.10.1959, Belmore

Gerb. Pene Redaktoriau,

“Mūsų Pastogės" Nr. 41 per
skaitęs p. Vcnclovo straipsnį “Dar 
dėl testamentų sudarymo”, pri
ėjau išvados, kad straipsnio auto
rius atatinkamai nušvietė, kaip 
reikia testamentą sudaryti, tačiau 
norėčiau truputį papildyti <dar ke
lias to reikalo detales.

Iš tikrųjų, mirtis yra niekieno 
nelaukiamas svečias ir reikia bū
ti pasiruošusiam, o ypač reikia 
jau iš kalno sutvarkyti savo turto 
reikalus, kada žmogus dar yra 
sveikas fiziniu ir psichiniu atžvil
giu. Te nebūna daugiau tokių at
sitikimų, kaip praeityje, kad mi
rusiųjų tautiečių turtas atiteko 
svetimiesiems.

Čia noriu iš dalies papildyti at
liekamus formalumus testamentą 
sudarant. Testamento surašymas 
nekoštuoju kelių svarų, o lik 1 ai 
2 svarus. Galima turėti savo liu
dininkus, bet jei tam yra sunku
mų, — galima ir be jų apsieiti, 
nes advokatas (solicitor), savo 
įstaigoje rašydamas testamentą, 
turi ir tarnautojų, kurie dažniau
siai būna ir liudininkais. Užtenka 
turėti vieną (geriau du) patiki
mus pažįstamus, kurie įrašomi 
kaip testamento vykdytojai (exe
cutors).

Taigi, tikrai nekomplikuoti yra 
formalumai testamentą surašant, 
dėlto, patartina kiekvienam iš 
anksto tai padaryti, kad iškilus 
reikalui nebūtų vargo dėl turto 
palikimo.

Palikime geriau saviesiems, o 
ne svetimiesiems! S.P.

MIRĖ GYDYTOJAS
ANDRIUS jlIATULEVIČIUS

Spalio 5 d. Kaune staiga mirė 
Lietuvoje gerai žinomas vaikų li
gų specialistas gydytojas And
rius Matulevičius, 62 m. amžiaus. 
Jis buvo V.D. Universiteto vaikų 
ligų katedros asistentas, o po ka
ro buvo tos katedros vedėju Kau
ne vietoj medicinos fakulteto pa
liktame Medicinos institute.

“Mū»ų Pastogės” redakcija šiuo kartu talpina Okup. Lietuvos 
rašytojo Vyt. Rimkevičiau* romano “Studentai” ištrauką.

“Studentuose” autorius vaizduoja Vilniau* universiteto studentų 
kasdienybę ir atskleidžia daug būdingų jų galvojimo ir gyvenimo de
talių.

Sis romhnai buvo leistas spausdinti, jau buvo pasirodę* knygų 
rinkoje Lietuvoje ir net negausus jo skaičius pasiekę* užsienio lietu* 
viu*f tačiau vėliau okupantas susigriebė ir uždraudė jj platinti, kaip 
tariamai tendencingą ir antisovietinj.

JI PANAŠI Į TAVE...
Algis Baltrūnas matydavo žmo

gaus siluetą tik per žingsnį prie
šais save, o visa kita būdavo tam
si naktis.

Kambary, kuriame gyveno su 
Pranu Saikiu, stovėjo plati fa
nerinė dėžė, prigrūsta storalapių 
knygų. Tai Algio biblioteka.

Jo šypsenoj — liūdnokoj ir san 
tūrloj, kaip ir kiekvieno neregio, 
— buvo kažkas skaudaus.

Kartą Algis paprašė Salkio:
— Nupirk man paveikslą... 

žinai, kad būtų ąžuolai, rugių lau
kas, mėlynas dangus...

Pranas nupirko šiškino pavei
kslo “Ąžuolas lygymoje" repro
dukciją. Algis ją prisikalė gale 
lovos.

— Dangus mėlynas? — pasi
tikrino.

— Mėlynas, — patvirtino Pra 
nas.

— Labai gerai.
Ypač jis mėgdavo gėles. Mer

ginos atnešdavo jų ir visuomet 
prižiūrėdavo, kad vaza, dovanota

VYT. RIMKEVIČIUS

gimimo dienos proga, būtų pilna. 
Algis liesdavo pirštais žiedlapius 
ir su vaikišku smalsumu klausinė
davo.

— Kokia?
— Balta.
— O ši?

■— Mėlyna.
— švelni šviesa... Tuoj ma

tyt, kad mėlyna, — nudžiugdavo 
jis, atspėjęs vieną šviesaus pasau
lio paslaptį.

Jei kuriame nors bendrabučio 
kambaryje kepdavo bulvinius bly
nus, gaudavo siuntinį su obuoliais, 
švęsdavo gimimo dieną ar varda
dienį — būtinai pakviesdavo ir 
Algį. Apsupę jį ratu, nugužėdavo 
koridoriun dainuodami:

Žveng žirgelis lankoj. 
Juodbėrėlis lankoj, 
žiūri mano mergužėlė, 
Prasivėrus langą...

Iš visų išsiskirdavo skaidrus 
Algio tenoras. Tai buvo megia 

miausia jo daina.
Kiekvieną dieną kuris nors iš 

kurso draugų jam garsiai skaity
davo knygas.

šiandien pas Algį sėdėjo Mary
tė Kuraitė, ta pati, dėl kurios 
Antanas Pranaitis ėmė dažniau 
lyginti kelnes, kurią žadėjo įsimy
lėti. Eidama pas Algį, visuomet 
pasipuošdavo: apsivilkdavo šviesų 
švarką ir tokios pat spalvos sijo
ną, kairėj pusėj į plaukus įsi
segdavo gėlę, būtinai mėlyną. Ji 
visa — su duobutėmis skruostuo
se, trumpomis kasikėmis — būda
vo panaši j išdykusią mergiotę, 
vaizduojančią rimtą damą.

Marytė nepraleisdavo nė vieno 
viešo Rašytojų sąjungos susirinki
mo — eidavo, domėdamasi sėdė
davo kur nors kamputyje ir klau
sydavosi, kad vėliau galėtų papa 
šakoti Algiui.

šiandien Marytė skaitė Algiui 
poemą.

Aš vaikėzas buvau.
Išbadėjęs,
Paslapčiom siūliau 
Pirkt bandeles.
Mane gnaibė lapkričio vėjas
Pro nublukusių kelnių skyles,— 

deklamavo ji, daugybę šios poe
mos posmų mokėdama atmintinai.

— Pakartok, — paprašė Algis, 
sėdėdamas ant lovos.

Marytė pakartojo ir ‘skaitė to
liau. Skaitydama jinai jautė ne 
tik poeto nupieštus vaizdus, po
emoje matė žmogų — Algio gyve
nimą, apie kurį jis taip šykščiai 
pasakodavo. Beveik viską Marjtė 
sužinojo iš kitų.

Nuo septynerių metų Algis ak
las. Nebuvo litų operacijai pada
ryti. Molinėj kumečio asloj išau
go jie, penki broliai. Apavęs vie

ną koją kaliošu, ant kitos nuply
šusį bato puspadį parišęs virvaga
liu, jis, penkiolikametis vaikinas, 
kas vakarą slinkdavo Kauno gat
vėmis į cirką groti akordeonu, gi
tara, kad užsidirbtų duonos kąs
niui. •

Tarybiniais metais į Parengia
muosius kursus prie universiteto 
Algio nenorėjo priimti. “Atleiski
te, bet jūs — neregys. Aš tikiu, 
kad jūs gabus, bet, kaip besisteng- 
tumėt, niekados nesusilyginsit su 
matančiais, — kalbėjo kursų di
rektorius. — Mokykitės amato..

Po metų direktorius Algio, bai
gusio kursą penketais, viešai at
siprašė.

Po to '— Institutas...
Tiek žinojo Marytė apie Algį.
Baigusi skaityti, ji pasakojo Al

giui, kaip dabar atrodo Gedimino 
kalnas, kaip žiburiuoja naktimis 
Neris... Ji jautė, kad atveria 
šviesų pasaulį, piešia Algiui nema
tytus vaikystėje vaizdus. Jis klau
sėsi neatidžiai ir paėmė cigaretę. 
Marytė sujudo ieškoti degtukų. 
Ant metalinės lentelės, kurios pa
galba Algis rašydavo, gulėjo mer
gaitės nuotrauka.
'Marytė nesijautė esanti vienin

telė Algio draugė. Ne, jis turi 
daug draugų, bet artimiausia iš 
jų yra ji, Marytė. O čia — nuo
trauka, nepažįstamos ir, kaip Ma
rytei pasirodė, išdidžios merginos.

— Kieno čia nuotrauka? — ne 
alsuodama paklausė ji.

— Mano žmonos, — atsakė Al
gis.

Marytei niekuomet ir į galcą 
neatėjo, kad Algis gali būti ve
dęs. “Gerai, kad jis nemato...” 
— pagalvojo nuraudus. Už tą min
tį vėliau niekada negalėjo sau do
vanoti.

— Juk nematai jos... nuotrau

koje. .. — sušnabždėjo.
— Aš jaučiu ją... Ji labai pa- 

naiši j tave... labai...
Nesibeidęs į kambarį įsivertė 

Dzūkas. Jis mosavo storu, gelto
nais viršeliais sąsiuviniu ir, timp
telėjęs Marytės kasikę, pareiš
kė:

— Studentišką "Kuntaplį” at
vilkau!... Velniai žino, iš kur jis 
pakliuvo j mūsų kambarį... Kad 
tu žinotum, Algi, kokios juokin
gos Marytės kasos! Nusikirptum 
jas, ar ką!... O tai, surišęs tave, 
aš pats nurėšiu.

Marytė sudavė Dzūkui per ran
ką.

[ėjo Vincas ir Antanas — visas 
dešimtasis kambarys.

— Sėskit, vyrai, — pakilo nuo 
kėdės Algis.

Tačiau kiekvienas taikstėsi at- 
sisėsti ant lovos, o ne ant kėdės. 
Toks jau, mat, studento būdas.

Antanas įsitaisė galustalėj ir 
galvojo, ką čia pasakius, kad Ma
rytė pralinksmėtų.

Niekas nesistebėdavo, kad Ma
rytei skaitant knygas, pas Baltrū
ną dažnai sėdėdavo ir Antanas. 
Pasėdėdavo, patylėdavo ir išeida
vo. Ir kas čia nuostabaus! Juk 
Antanas mėgsta kas vakarą apsi
lankyti ne viename bendrabučio 
kambaryje, papasakoti savo sap
nus, pasiskųsti, kad Dzūkas pa
šėrė pusžale višta ir jis, Antanas, 
naktį buvo priverstas dvidešimt 
penkis kartus šokti iš lovos ir lėk
ti žemyn neatidėliotinais reiks-' 
lais. Koks galįs būti mokslas po 
tokių startų! Jis visuomet rasda 
vo priežastį, kad tik nereikėtų 
mokytis, ir pats savo išmislais 
nuoširdžiai tikėdavo. Gal būt tik 
vienu nebūtų patikėjęs, jeigu kas 
būtų pasakęs, kad jo pažadai įsi
mylėti Marytę išaugs į rimtesnius 

dalykus. Jis ėmė pavydėti Mary
tei Baltrūno, pradėjo geriau mo
kytis, kad nebūtų visą laiką linKS- 
niuojamas kurse.

“Sakysim, aš įsimylėjau, — 
kartais samprotaudavo Antanas 
— Kas dėl to pasikeitė? Niekas. 
Kitas pereina su mergina tik per 
gatvę — apie j j ima visam Insti
tute kalbėti, o manęs niekas net 
nepastebėjo. Mano galvoj taip pat 
niekas nepasikeitė: apetitas net 
padidėjo, miegu, ačiū dievui, ra
miai, nė Marytės nesapnuoju. Ki
ti, sako, sapnuoja savąją, nenori 
valgyti, nenori miegoti, vis jos 
akis mato prieš save... Aš net 
Marytės akių spalvos neprisime
nu... Pamatyti noriu ją, daugiau 
nieko. Tai tur būt, ne meilė. Pa
lūkėsiu, ir praeis...”

Todėl ir dabar, sėdėdamas ga
lustalėj, Antanas nieko nesugal
vojo ir tik giliai atsiduso.

— Tai aš esu... — pakilo Ma
rytė.

Ir Dzūkas iš karto pastebėjo 
sutrikusį jos veidą. Dirstelėjęs į 
stalą ir pamatęs ten gulinčią * 1- 
gio žmonos nuotrauką, suprato: 
“Štai kur priežastis! Algis nė ne
jaučia...”

Kurse seniai visi pastebėjo Ma
rytės artimumą Algiui. Jis buvo 
toks tyras, gražus ir reikalingas 
Algiui, kad kiekvienas, nė žodžio 
nepratardamas, stengėsi jj išsau
goti.

Dzūkas pasimuistė ir piktai pa
klausė Algio:

— Mano žmonos nuotrauką, 
broleli, pasiglemžei. Aš ieškau, 
ieškau, o, pasirodo, ji pas tave...

— Kokią nuotrauką? — nusle 
bo Algis.

— Ir tu, Dzūkai, vedei? — iš
skėtė Marytė rankas, dar labiau 

(Tęsinys 4 psl.)
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MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS
I

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMŲ VAJAUS 
PRANEŠIMAS

Vajus Lietuvių Namų skoloms 
mokėti oficialiai skaitomas baigtu, 
nors kaikurie talkininkai dar i' 
baigs lankyti savo rajonus. Nc<m 
lūtinais duomenimis, Vajus davė 
netoli 1,000 svarų pajamų, taip, 
kad šiems metams priklausanti 
skolos dalis ir palūkanos jau su
mokėtos ir tikimasi, kad pakaks 
pinigų mokesčiams, bėgamajam 
remontui bei kitoms namų eksplo
atacijos išlaidoms padengti.

Mes norim viešai padėkoti vi 
siems aukotojams, taip nuošir
džiai parėmusiems šj mūsų ben
druomenei svarbų reikalų. Tai bu
vo tikra lietuviško susipratimo 
demonstracija ir geriausias atpil
das visiems, kurie savo darbu ir 
rūpesčiu neša sunkių Adelaidės 
bendruomeninio gyvenimo išlaiky
mo naštų. Aukotojų surašai ir 
paaukotos sumos bus paskelbtos 
spaudoj kiek vėliau.

Taip pat -didelė padėka priklau
so Lietuvių Namų talkininkams, 
savo nenuilstamu darbu užtikrinu
siems vajaus pasisekimų: būtent
— poniai S. Rudzenskienei, p. V. 
Radzevičiui, p. B. Jurgelioniui, 
kurių kiekvienas surinko žymiai 
per 100 svarų, — ir ponams S. 
Čibirui, J. Pyragiui, V. Dumčiui, 
J. Jasiūnui, D. Karpiui,' A. Mor-

ADELAIDĖ
ADELAIDĖS MOTERŲ 

SEKCIJOS SUSIRINKIMAS
Š.m. spalio 18 d. Adelaidės Mo

terų Sekcijos visuotiname susi
rinkime buvo peržvelgta pastarų
jų metų veikla, kuri nustebino 
susirinkusius. Šios sekcijos tikslai
— lietuviški socialinės globos rei
kalai. Ji rūpinasi visais lietuviais, 
globos ar paramos reikalingais, o 
taip pat talkauja visoms lietuviš
koms organizacijoms, kurios i jų 
kreipiasi, pagal savo turimas lėšas 
ir išgales. Iš sekcijos pirmininkės 
p. M. Jasiūnicnės pranešimo ma
tosi, kokius didelius darbus sek-

kūnui, M. Pociui, S. Reivyčiui, 
J. Riaubai, B. Statnickui, P. Šat- 
kui, V. Šulcui, M. Urbonavičiui, 
Jonui Lapšiui ir R. Arlauskui.

Ypatingai džiugu paminėti, kad 
Adelaidės jaunimas Lietuvių Na
mų reikalų supranta ir vajų parė
mė, suaukodamas per vienų iš sa
vo narių — Dainų Maželytę. Mū
sų jaunimui ir talkininkei D. Ma- 
žclytei nuoširdus ačiū.

Nuoširdi padėka Adelaidės lie
tuvių klebonui kun. J. Kungiui, 
savo lėšomis atspausdinusiam ir 
išsiuntinėjusiam atsišaukimų L.N. 
vajaus reikalais ir talpinusiam 
“šv. Balse" visus vajų liečiančius 
pranešimus. A.L.S-ga, atsidėkoda
ma už parodytų pagelbų, nutarė 
neimti mokesčio už naudojimąsi 
L. Namais “šv. Balso” baliui, įvy
kusiam š.m. rugsėjo mėn. 12 d.

Negalima tylom praeiti nesumi
nėjus ir jaunų mokyklinio amžiaus 
rėmėjų — Valdonės Mikeliūnai- 
tės ir Arūno Reivyčio iš savo ki
šenpinigių sumetusiems i aukų dė
žutes įspūdingų aukų.

Visiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū ir ligi pasimatymo sekančiais 
metais.

A.L.B. Adelaidės Apyl. Valdyba 
Adelaidės Liet. Sąjungos Valdyba

cija yra nuveikusi tik per vienus 
metus. Per tų laikų aplankyta per 
170 Įvairiose ligoninėse ir namuo
se lietuvių ligonių, paremta auko
mis Vokietijoj esantieji ligoniai, 
pagelbėta 4 šeimom, kurios buvo 
atsidūrusios sunkion būklėn. Ka
lėdų metu buvo suruošta vaiku
čiams eglutė, kurie buvo apdova
noti dovanėlėmis, suruošta Moti
nos Dienos minėjimas.

Be to, Moterų Sekcijos narės 
nuolatos darbu talkauja ir net pi
nigais parėmė visų eilę Adelaidės 
organizacijų: ALB Adelaidės Apy
linkės Valdybų, Adelaidės Lietu
vių Sąjungų, sporto klubų “Vytis", 
chorų “Lithuania”, skautus, litua

nistikos kursus, savaitgalio mo
kyklų ir kt. Visam tam, be darbo, 
dar buvo reikalinga ir lėšų, kurias 
tos darbščios moterys surinko, su- 
rengdamos 2 balius, daiktų loteri
jų, vaikų šventę — gegužinę ir 
laikydamos bufetus įvairiuose pa
rengimuose. Sekcijos metinė apy
varta siekė 670 svarų.

Susirinkime buvo išrinkta nauja 
9 asmenų Valdyba, į kurių Įėjo 
šios ponios: Garbaliauskienė, Var- 
nauskienė, Jasiūnienė, Navakienė, 
Janavičienė, Kapočiūnienė, Lauri
naitienė, Visockienė ir Matiukie
nė.

Naujai Valdybai ir visai Ade
laidės Moterų Sekcijai tenka pa
linkėti sėkmingų darbo metų, rū
pinantis Adelaidės lietuvių socia
liniu gyvenimu ir parama kultū
rinėms organizacijoms.

J.M.

MELBURNAS
KULTŪROS TARYBA

A.L.B. Melburno Apyl. Valdy
bos sudarytoji Kultūros Taryba 
iš kun. Vaserio, A. Zubro, I. Lais- 
vėnaitės, Vai. čižausko ir valdy
bos nario A. Badausko š.m. spa
lio mėn. 4 d. turėjo jau antrų po
sėdį Parapijos namuose, Kensing- 
tone.

Abiejuose posėdžiuose buvo ap
tarti kultūriniai reikalai Melbur
ne,

SYDNEJUS
STUDENTŲ GEGUŽINĖ

Spalio 10 d. įvyko Sydnėjaus 
liet, studentų paskutinis oficialus 
pasilinksminimas prieš egzaminus. 
Gausus būrelis susirinko skelbtoj 
vietoj, susitalpino penkiuose au
tuose ir išvyko į Nielson’s Parkų. 
Aavažiavus vieta nepatiko, tačiau 
paėjėjus truputį į šalį nuomonės 
pasikeitė, užtikus gražų miškų, 
prie pat jūros.

čia prasideda programa. Žaidi
mai seku vienas kitų. Maudosi,- 
pokštus krečia, kepa dešreles ir 
t.t. Tačiau ne tik valgoma ir žai
džiama, nes prie laužo skamba

daug lietuviškų dainų, o kad dar 
linksmiau būtų, A. Choda groja 
akordeonu ir prasideda šokiai, šo
ka ne vien polką su ragučiais, 
bet ir rekonrolą pagal lietuvišką
jį suktinį.

Linksma lietuviška nuotaika 
siautė tol, kol namo važiuojam, 
čia ir vėl visus apgaubia artėjan
čių egzaminų baimė...

Sekantis oficialus subuvimus 
įvyks per studentų suvažiavimą 
Canberroj. Iki pasimatymo.

Svogūną* Svogūnoitiv

• TAUTOS ŠVENTĖ
SALĖJE

AL Bendruomenė savo padali
niais turi visą eilę apylinkių ir tik 
vienų vadinamųjų seniūniją Salė
je, Viktorijoje.

Joje nėra susibūrę gausesnio 
skaičiaus tautiečių, o ir tie patys 
gerokai prasiskiedę gana nema
žuose apylinkės plotuose.

Tačiau ir šis, palyginti, negau
sus lietuvių susibūrimas viena ar 
kita proga susirenka draugėn pa
minėti tą ar kitą lietuviškąjį įvy
kį ar atžymėti tą arba kitą tauti
nės šventės minėjimų.

štai ir šiais metais rugsėjo 25 
d. dienų Salės lietuviai Tautos 
šventę atžymėjo susirinkę drau
gėn. šion šventėn susirinko netik 
saliečiai, bet ir Maffra ir Heil- 
field miestelių lietuviai.

Minėjimą trumpu žodžiu pradė
jo seniūnijos seniūnas S. Drungl- 
las, po to' visiems gana skaitlin
giems dalyviams sugiedojus Tau
tos Himną. Kun. dr. P. Bašinskas 
skaitė dienos tema išsamią pas
kaitą. Meninėj daly keli mokykli
nio amžiaus lietuviukai padekla
mavo eilėraščių.

Minėjimas vyko erdviuose p.p. 
Butauskų namuose, kur po jo bus o 
suruoštas pobūvis — vakarienė, 
šia proga kun. dr. P. Bašinskas 
spalvotais vaizdais demonstravo 
lietuvių gyvenimą ir jų kultūrinę 
veiklą Australijoj.

Sekančių dieną Salės katalikų 
katedroj kun. dr. P. Bašinskas lai
kė lietuviams pamaldas. Pamaldo
se dalyvavo ir Salės vyskupas J.E. 
Lyons, kuris savo gražiame pa
moksle apgailestavo lietuvių tau
tos tragediją, išreikšdamas viltį, 
kad ateisiąs laikas, kai Lietuvai 
vėl nušvis laisvės rytas.

Šališki*

LIETUVOS NAUJIENŲ 
ATRANKA

NE VISĄS ĮMONES PERDAVĖ 
VIETINEI VADOVYBEI

Nors jau treti metai, kaip 
įvesta “ūkio decentralizacija", pa
gal kurią daugelis Lietuvoje esa
mų įmonių iš maskvinių ministeri
jų priklausomybės buvo perduo
tos vietiniam “sovnarchozui” 
("Liaudies ūkio tarybai”), vis dar 
tebėra įmonių, kurios dar priklau
so maskvinėms ministerijoms.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
skelbėsi priimanti užsakymus atei
nantiems metams "TSRS elektros 
stočių ministerijos gamybinė įmo
nė". Vadinasi, ši (buvusi “Malen- 
kovo ministerija”) dar tebeturi 
Lietuvoje savo įmonę. Ji yra Kau
ne, Ringuvos g. 65 nr. (Šančiuo
se). Tai buvusi “Isolit” dirbtuvė 
(tada buvo Ringuvos g. 43), gami
nusi izoliacines plokštes (Savinin
kai buvo F. Deršeit ir K. A. Der- 
šeit ir K. — A. Peters). Dabar 
dirbtuvė išplėsta ir priima užsa
kymus tokiems darbams: izoliaci
jos darbai, izoliuotų paviršių ap- 
siuvimas metalu, garo katilų, tur
binų, generatorių ir transforma
torių remontas.

Nors Lietuvai įsteigtasis sov- 
narchozas ir turi energetikos val
dybų, tačiau nėra visai aišku, kas 
didesnis šeimininkas Lietuvos 
elektros stočių ir elektrifikavimo 
sistemoj: ar ta valdyba, ar mask- 
vinė elektros stočių ministerija.

STIPRIAI PALAIKO 
“BURŽUAZINĘ LIEKANĄ”

Lietuvoje dabar kartais užei
na bangos prieš girtavimų nu
kreiptų smerkimų. Niekad tokiais

DS-1

STUDENTAI
(Atkelta iš 3 psl.)

suglumdama. — O beveik visoms 
bendrabučio merginoms prisiekei 
meilę...

— Kaipgi! — džiūgavo Dzūkas, 
kad viskas taip gerai pakrypo.
— Aš jau ir sūnaus laukiui — ir 
dėjosi į kišenę Algio žmonos nuo
traukų.

— Nereikia, Dzūkai!... — Al
gis ištiesė rankų. — Atiduok nuo
traukų.

Marytė suprato Dzūko apgaulę. 
Ji, nieko nepasakitisi, išbėgo pro 
duris. '

— Tu, prakeiktas Dzūkai, visur 
košės priverdi! — puolė Vincas, 
rinkdamas nuo stalo Marytės daik
tus: šalikų, rankinukų ir knygų.
— Pasivyk ir atiduok.

Dzūkas kelias sekundes spokso
jo į draugus, kol suvokė, kad jo 
sumanymas visiškai žlugo. Paskui 
pagriebė Marytės daiktus ir pasi
leido laiptais žemyn. Pavijo ben
drabučio kieme.

— Dzie!... Maryte, aš tik šiaip 
... Pajuokavau... Nepyk, a?...

Marytė sustojo ir tylėdama pa
ėmė daiktus. Dzūkas jsidrųsino. 
Jis sulaikė jų už alkūnės ir tiki
no:

— Nori, garvežiu apvažiuosiu 
visą kiemų, tik nepyk!... Nori, — 
suruoštu visų koncertų?...

— Na, nepykstu... Nekvailiok,
— prašė Marytė. Ji norėjo tik 
viena: kad Dzūkas ją kuo greičiau 
paliktų ramybėje.

— Manai, — man labai links
ma? — delsė Dzūkas. — Nepalik 
jo. Mes tai mes, o tu — švelni...

— Jo žmona švelnesnė.
— Iš tikrųjų tai jis blogas...
— Nespręsk pagal save, — at

sakė Marytė ir nuėjo.
“Viekas tvarkoj!” — nusprendė 

Dzūkas. Grįždamas šūktelėjo į 
vieną antro aukšto langą.

— Kairy! Ei, Kairy!
Lange pasirodė galva.
— Tau dešrų atsiuntė! — ne

klausė, bet tvirtino Dzūkas.
— Atsiuntė.
— Vadinasi, kvieti?! Atvyksiu 

vienuoliktų valandų. Buikos atsi
nešiu, gerai?

— Gerai! — sutiko Kairys. — 
Ką gi su tavim darysi. — Buvo 
aišku, kad reikės atsisveikinti su 
dešros gabalu.

Vos Dzūkas išbėgo paskui Ma
rytę, išdūlino ir Antanas. Kieme 
pasirodyti nedrįso. Jis nulindo -į 
savo kambarį ir iš ten stebėjo, 
kas vyksta kieme. Ech, tas Dzū
kas!... Dzūkas ją supykino, Dzū
kas išbėgo ir nuraminti. Jis, An
tanas, tokiu atveju nė žodžio ne
būtų surezgęs. Nelinksmos min
tys slėgė Antanų. Jam buvo gaila 
Marytės, Baltrėno — visų, o ypač 
savęs. Kad Baltrūnas vedęs, An
tanas ne kartų norėjo pasakyti 
Marytei, bet neišdrįso. Dabar, kai 
viskas taip susiklostė, jis pyko 
ant Algio, kam šis pasiskubino su 
vedybom... Už Marytę puikesnės 
niekur nerasi! “Turėčiau džiaug
tis, kad taip viskas išėjo, Marytė 
sužinojo, — galvojo Antanas. — 
O man kažkodėl liūdna. Gal ir ne
su įsimylėjęs...” ,

Pamatęs, kad Marytė išssikyrė 
su Dzūku, Antanas grįžo pas Balt- 
rėną.

Algio kambaryje ėjo per ran
kas sąsiuvinis geltonais viršeliais 
su rėkiančiu užrašu: “Mėnesiena 
be kelnių”.

— Skaityk, — paragino Dzū
kų Baltrūnas.

Pirmame puslapyje didžiulėmis 
rausvomis raidėmis buvo užrašy
ta: “Mūsų evangelija", o toliau:

“Mes neturime ko prarasti, 
paskelbę savo pažiūras, nes jokių 
pažiūrų neturime, — skaitė Dzū
kas. — Šių tuščių vietų dangsto
me garsiomis frazėmis — kalcit
ine apie didvyrius, o esame pa
prasti žemės šliužai. Mums šneka 
apie tėvynę, didžiąja dabar tapu

sią. Kažkada ji buvo didelė — nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. Apie 
tai — nė žodžio, nebent bobutė 
papasakoja ar žiurkių apgraužtą 
Šapokų paskaitai. Būkime tiesūs: 
mes neturime tėvynės — ji pra
rasta; neturime dievo — patys 
nustojome juo tikėti. Tegyvuoja 
netikėjimas nei' dievais, nei šėto
nais, nei tėvynėm!

Mums gražiose knygutėse kal
bama apie tyras meiles, mėnesie
nas ir svajojančias merginas. Gy
venime to nėra. Kfekvienas iš mū
sų stengiasi apsukti merginai gal 
vų, o paskui — be triukšmo jų 
mesti. Kiekvienos merginos svajo
nių pradžia ir pabaiga — kaip ras 
ti sau vyrą, paskui šiaip taip dirb
ti mokykloje, auginti paršiuką ir 
supti vaikų. Kam dangstytis! Te
gyvuoja mėnesiena be kelnių!

Kalbame apie didvyriškus žyg
darbius, o pešamės už smulkme
nas: pasiimdami stipendijas, sten
giamės pirmieji prisimušti prie 
kasos langelio, bendrabutyje — 
paimti draugo duonų, per semi
narą pratūnoti, kad neiššauktų.

Taigi, meskim visas šitas did
vyrių kaukes ir atvirai prisipa
žinkime: šluželiai esame. Tegy
vuoja šliužo gyvenimas! Jam pa
skirti tolimesni mūsų knygelės 
puslapiai”.

Toliau sekė eilėraštis: “Gal 
būt, poetu aš nebūsiu, bet alkoho
liku tikrai...” ir “Pasakojimas 
apie studentų komunizme"...

...O fakultete, rodos, viskas 
buvo tvarkoQ. Studentai lankė 
paskaitas, konspektavo veikalus. 
Per susirinkimus ir konferencijas 
išrašytais iš knygų ir laikraščių 
posakiais kalbėjo apie moralę. 
Kiekvienas atminimai mokėjo Če
chovo žodžius: ■“Žmoguje viskas 
turi būti gražu: ir veidas, ir dra
bužiai, ir siela, ir mintys.” Suži
noję, kad kas nors iš draugų eina 
į bažnyčių, krątikuodavo jį visuo
se susirinkimuose ištisus metus ir 
nuoširdžiai buvo įsitikinę, kad tuo 
auklėja. Beveik kiekviename kom
jaunimo susirinkime šnekėjo apie

drausmę, skaičiavo penketukus ir 
dvejetus. Už penketukus gyre, už 
dvejetus peikė. Nors garsiai ne
pritarė Liucijui, kad reikia atgai
vinti Gedimino gatvės pavadinima, 
pastatyti Gediminui paminklą, bet 
sutiko su juo.

Ir štai — sklinda bendrabuty 
žurnalas! Sklinda ne dėl to, kad 
skatintų paminklus statyti, gatves 
perkrikštyti, bet kėsinasi griauti 
viską ir visur — tėvų namuos ir 
širdy.

Eina žmogus seniai pramintu, 
žinomu keliu. Jis jau nebepastebi 
šio kelio, net pamiršta, kad juo 
kasdien vaikščioja. Staiga — ak
muo. žmogus skaudžiai atsitren
kia į jį, akimirkai suglumsta, pas
kui apžiūri šią netikėtai atsira
dusių kliūtį. įpykęs jis verčia nuo 
kelio akmenį, kad kiti neatsitrenk 
tų, arba aplenkęs nueina.”

Taip pasijuto ir studentai, per
skaitę žurnalą.

— Tai idotizmas, — tarė Balt
rūnas.
— Ne, idiotas taip neparašys. 

— pasipriešino Vincas.
Kad čia pridėta Liucijaus ran

ka, visiems buvo aišku.
— Perduoti milicijai! — siūlė 

Dzūkas. — Atvira kontraagitaci- 
ja.

— Su milicija neskubėk, — sa
kė Vincas. — Patiems rankų nu
siplauti nėra ko.

— Komjaunuolių teismui ati
duoti, i— pasiūlė Baltrūnas. — Už
darame susirinkime.

— O mes atviram! — pataisė 
Vincas. — Nėra ko bijoti.

Vincas kožkodėl prisiminė bal- 
tadantį banditą, su gyvulišku pa
sitenkinimu žiūrinti į virpančių 
Stasę, Dzūkas — savo draugų, 
pionierių vadovą, nušautą mokyk
loje. Antanui atrodė, kad žurnalas 
įžeidė Marytę. Baltrūnas tarsi vėl 
išgirdo žodžius, pasakytus dar 
tuomet, kai jis grojo cirke: “Tas 
žlibas driskius fainai groja”.

Žurnalas jiems priminė tai, ką 
buvo primiršę.

(Bus daugiau)

DS-2

DS-3

DS-4

ST-5

ST-10

ST-15

K-l

K-2

atvejais neužmirštama įrodinėti, 
kad girtavimas yra ne kas kita, 
kaip buržuazinė liekana, kurią, 
kaip tokią, būtinai reikia išnai
kinti. Bet tai bangai praėjuc, 
degtinės pasiūla pasilieka kaip 
buvusi. O ta pasiūla dabartiniais 
laikais yra daug aktyvesnė, negu 
tais “buržuaziniais laikais”. Anuo
met Lietuvoj degtinė nebūdavo 
pardavinėjama kiekvienoj valgyk
loj, o tik tose, kurios turėjo spe
cialų patentą. Dabar degtinę par
davinėja net ir tokios “valgyk
los”, kurios beveik neuri ko pa
siūlyti užkąsti.

Ukmergėje blaivybinės propa
gandos bangos metu buvo nutar
ta degtinę iš valgyklų pašalinti. 
Buvo įsteigta speciali degtinės 
krautuvė. Prekybos bazė ėmė deg
tinę tiekti tik tai vienai krautu
vei. Visos valgyklos tapo nublai- 
vintos. Ukmergėje sumažėjo gir
tavimas ir chuliganizmas. Bet ne
ilgam. Po kiek laiko prekybos ba
zė paskyrė Ukmergei dar daugiau 
degtinės parduoti, negu anksčiau. 
Degtinė vėl atsirado visose val
gyklose, o specialioji krautuvė ir
gi pasiliko veikti. Pasirodė, mat, 
kad be degtinės neįvykdomas pre
kybos apyvartos planas. Girtavi
mas ir chuliganizmas Ukmergėje 
drauge su prekybos apyvarta pa
kilo. Ir vėl reikės kaltinti bur
žuazijų.. .
'***********#**#*##*^####^#^## 
JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MOŠŲ PASTOGĖS”. 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

STRAUTINS
5 aukštas

306 The Causeway 
MELBOURNE.

Greiti maisto siuntiniai į Lietuvą.!
A£ 8-4-3: 1 sv. saldainių, 1 sv. šokolado, 8 unc. kaka
vos, 9 unc. kavos, 2 sv. 3 unc. cukraus, 7 unc. razin- 
kų, 1 sv. kumpio, 1 sv. sviesto.
A£ 11-12-3: 1 sv. saldainių, 9 unc. šokolado, 1 sv. ka
kavos, 9 unc. kavos, 2 sv. medaus, 2 sv. 3 unc. cuk
raus, 15 unc. razinkų, 5 sv. 8 unc. kviet miltų, 1 sv.
13 unc. sviesto, 1 sv. kumpio, 1 sv. kiaul. taukų.
A£ 16-17-6: 1 sv. saldainių, 1 sv. 10 unc. šokolado, 8 
unc. kakavos, 1 sv. 2 unc. kavos, 31 unc. arbatos. 
2 sv. medaus, 15 unc. razinkų, 4 sv. 6 unc. cukraus, 
5 sv. 8 unc. kviet. miltų, 2 sv. 3 unc. ryžių, 3 sv. 
sviesto, 1 sv. 14 unc. kumpio, 1 sv. kiaul. taukų, 2 
sv. 3 unc. salami dešros.
A£ 21-16-6: 1 sv. saldainių, 2 sv. 3 unc. šokolado, 1 
sv. kakavos, 1 sv. 3 unc. kavos, 31/2 unc. arbatos, 
2 sv. medaus, 15 unc. razinkų, 8 unc. riešutų, 2 sv. 
džiovintų vaisių, 4 sv. 6 unc. cukraus, 6 sv. 9 unc. 
kvietinių miltų, 2 sv. 3 unc. ryžių, 3 sv. sviesto, 1 sv. 
kiaul. taukų, 1 sv. 3 unc. salami dešros, 1 
bekono dėžutėje, 2 sv. kumpio.
A£ 7-13-0: 3 sv. 10 unc. sviesto, 1 sv. .13 
nių taukų, 1 sv. 14 unc. bekono dėžutėse. 
A£ 13-1-0: 5 sv. 7 unc. sviesto, 3 sv. 10 
taukų, 6 sv. 4 unc. bekono dėžutėse,

14 unc. margarino.
A£ 18-4-6: 7 sv. 4 unc. sviesto, 5 sv. 
taukų, 6 sv. 4 unc. bekono dėžutėse, 4 
sv. 1 unc. margarino, 15 unc. kiaulienos
A£ 6-5-3: 1 sv. 13 unc. sviesto, 15 unc. kiaul. taukų, 
2 sv. 3 unc. cukraus, 3 sv. 5 unc. kvietinių miltų, 8 
unc. kakavos. ’
A£ 9-2-3: 3 sv. sviesto, 1 sv. 13 unc. kiaul. taukų, 
14 unc. margarino, 4 sv. 6 unc. cukraus, 4 sv. 6 unc. 
kviet. miltų, 2 sv. 3 unc. ryžių, 8 unc.
A£ 10-2-6: 4 sv. 2 unc. 1
2 sv. džiovintų vaisių, 1 
sv. kakavos, 1 sv. 2 unc. 
A£ 14-3-6: 4 sv. 6 unc. : 
4 sv. 6 unc. kviet. miltų, 
unc. razinkų, 2 sv.

sv. 14 unc.

unc. kiauli-

2

4

unc. kiaul.
sv. kumpio,

unc. kiaul. 
sv. kumpio, 1 
dėžutėse.

8

kakavos.
unc. cukraus,
sv. sviesto, 1

ryžių, 4 sv. 6 
sv. medaus, 3 
tepamo sūrio, 
ryžių, 4 sv. 6 

, 2 sv. džiovintų vaisių, 15 
medaus, 2 sv. pieno miltelių, 3 

sv. 10 unc. sviesto, 1 sv. 2 unc. tepamo sūrio, 1 sv. 
kakavos, 1 sv. saldainių.
A£ 13-10-0: 11 sv. cukraus,

9 unc. ryžių, 3 sv. 10 unc. kiaulinių tautų, 
sviesto, 1 sv. 14 unc. bekono dėžutėse, 14 unc. marga
rino.
A£ 10-16-2: 3 sv. sviesto, 1 sv. kumpio, 1 sv. 13 unc. 
kiaulinių taukų, 1 sv. 14 unc. bekono dėžutėse, 4 sv. 
6 unc. cukraus, 1 sv. kakavos, 1 sv. 2 unc. naminio 
muilo, 1 sv. manų kruopų, 1 sv. 2 unc. makaronų, 1 
sv. džiovintų vaisių.
11 sv. cukraus, 11 sv. ryžių, 1 sv. 4 unc. sviesto, 3 
sv. 10 unc. kiaul. taukų, 3 sv. 12 unc. bekono dėžu
tėse, 1 sv. 2 unc. namų apyvokos muilo.

;: Aukščiau atžymėtan įkainavimas įeina prekių kaina, USSR
į muitai, persiuntimo licenzijų mokeatii, peniuntimaz ir viioa ki- 
:• to* išlaido*.

K-10

K-15

K-20

TK-10

unc. cukraus,

11 sv. kviet miltų, 6
3

av.

i TK-20

įį

4
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IS PASIRUOŠIMŲ 
ADELAIDĖJE

Iki Jubiliejinės Sporto šventės 
jau teliko tik 8 savaitės. Adclai- 
diškiai išsijuosę dirba, ruošias., 
kad šventės svečiams būtų jauku 
ir malonu sportuoti ir praleisti 
linksmai ir patogiai laiką.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga prie 
Lietuvių Namų baigia įrengti 
sporto aikštelę. Čia didelė padėka 
iš sportininkų pusės tenka p.p. 
Morkūnams, kurie aikštelės įren
gimui paskolino 275 svarus. Aikš
telė jau yra aptverta ir parūpinti 
jai sporto įrankiai.

Adelaidės L.B. Apylinkės Val
dyba pasiuvo Sporto Klubui vė
liavų, kurią per aikštelės atidary
mą įteiks klubui. Šiuo Adelaidės 
Apyl. Valdybos pavyzdžiu turėtų 
pasekti ir kitos Australijos Lietu
vių Apylinkių Valdybos, {teikda
mos savųjų miestų sportininkams 
vėliavas, kurių demonstracija 
sporto švenčių metu atrodytų tik
rai labai iškilmingai.

Adelaidės Moterų Soc. Globos 
Sekcija, žinodama, kad ant jos 
pečių gula visas jaunimo maiti
nimas, sušaukė susirinkimą, į ku
rį susirinko beveik visos Adelai
dės lietuvės ponios ir buvo lengvai 
išrinkta nauja valdyba, kuri pa
žadėjo skaniai pavalgydinti ir pa
girdyti ne tik svečius, bet ir pa
čius adeiaidiškius sportininkus. 
Kaip atrodo, mūsų sportininkams 
neteks bulvių skusti prieš sporto 
šventės iškilminguosius pietus.

Be vis'; kitų sporto pasiruoši
mų mūsų choras išsijuosęs "rė
kauja” sekmadienio vakarais ir 
ruošia naują, dar mūsų ausims 
negirdėtų, dainų repertuarą. Ee 
dainų, atrodo, pamatysime ir iš
girsime tikrai dar tų, ko nesame 
matę, nes mūsų teatras vaidina 
ir repetuoja dienų ir naktį.

Adelaidės tautiečiai ruošia sve
čiams nakvynes: vieni kambarius 
dažo, kiti visus voratinklius nu- 
iminėja, treti lovas stiprina ir 

čiužinius vėdina. Visi ruošiasi juo- 
gražiau priimti savuosius svečius.

Adelaidės sportninkai irgi dir
ba: krepšininkai suprakaitavę 
laksto net po tris valandas sek 
madieniais. Merginos irgi neatsi
lieka ir dirba taip pat daug, kai 
stalo tenisininkai daro turnyrus 
prieš stiprius latvius. Mat nori, 
tur būt, Hobarto perkūniečius iš
vanoti. Lauko tenisas duodamas 
visą sekmadienio popietę, tik tas 
nelaimingas tinklinis yra truputį 
primirštas, atrodo, kad Melburno 
varpiečiams bus lengva kova, jei
gu tik geelongiškiai nonuvainikuos 
senųjų vilkų.

Adelaidės Vyties valdyba yra 
padariusi gražius sporto šventės 
ženkliukus, kurie visiems daly
viams ir svečiams sporto bičiu
liams turėtų priminti Jubiliejinę 
Sporto X-čio sukaktį, ženkliuke 
kaina tik 10 šil.

Mūsų šachmatininkai, laimėję 
B klasės Adelaidės pirmenybes, 
vadovaujami meisterio Arlausko, 
suka sau galvas kaip nugalėti ki
tus varžovus. Visi dirba ir ruošia
si. Iki pasimatymo Adelaidėje!

A. Merūnas

rišusiai pasirodė R. Umeris, lo
šęs 10 kartų ir surinkęs 8 taš
kus, toliau V. Opulskis, surinkęs 
6 taškus iš 7 rungtynių ir A. Mar
kevičius surinkęs 41 taško iš 5 
rungtynių. Komanda dažnai turė
jo lošti susilpninto sustato, ka
dangi kai kurie lošėjai negalėjo 
visuomet dalyvauti dėl darbo są
lygų, dirbdami pamainomis arba 
išvažiuodami į provinciją.

Reikia pažymėti, kad nė vienas 
taškas nebuvo atiduotas veltui, 
nes visuomet pavykdavo sudaj"yti 
pilną komandų; anaiptol dėka lo
šėjų entuziazmo G taškai buvo 
veltui uždirbti, neatvykus prieši
ninkams. Tarpklūbiniai lošimai 
vykdavo kas antrą savaitę, o ki
tomis savaitėmis lošėjai rinkosi 
palošti tarpusavyje. Metų bėgyje 
buvo suruoštas ir vienas simulta
nas, kurį davė meisteris R. Ar
lauskas, laimėjęs 11 partijų, ly
giom sulošęs su V. Opulskiu ir 
pralošęs A. Markevičiui. Be meis
terio R. Arlausko, kuris lošia pir 
ma lenta už Australiją pasaulio 
korespondencinėse šachmatų pir
menybėse, dar turime kitų entu- 
zistą P. Savenj, kuris lošia Aus
tralijos korespondencinėje šach
matininkų lygoje, kur jam taip 
pat gerai sekasi. Kitais metais ti
kimasi pavyks išstatyti tarpklubi- 
nčse varžybose dvi komandas, po 
vienų A, ir B klasėse, šiuo metu 
treniruojamas! ateinančiai Spor
to šventei. Lošimai vyksta antra
dieniais 6.30 vai. vak. Lietuvių 
Namuose, Norwood, Eastry St.

Visi kurie domisi šachmatais 
prašomi atvykti. Dar nemokan
tieji šito karališko lošimo bus vel
tui pamokyti.

VYTIS I — NORWOOD 
48-55 (31-26)

Pietų Australijos vieno minuso 
pirmenybėse Vytis susitiko su 
Norwood komanda ir pralaimėjo. 
Nežaidžiant Ignatavičiui ir M. 
Statnickui, vytiečiai žaidė silp
nesne sąstato ir neparodė jokio 
kovingumo bei veržlumo. Prieš šią 
komandą, įdėjus daugiau "ugnies”, 
galima buvo laimėti mažiausiai 2 ) 
taškų skirtumu ir šiam sąstatui 
žaidžiant. Pirmas puslaikis žaista 
panašiau, bet antrame puslaikyje 
tikrai Iplogai. Porai žaidėjų ap
leidus aikštę dėl baudų, dingo vil
tis laimėti ir tuo pačiu iškrista 
iš šio turnyro. Taškai: Gumbys 
22, Pctkūnas 16, R. Pocius 5, Lop
šys 3 ir Urmonas 2.

VYTIS MERGAIČIŲ I — STUKT 
24-40 (9-16)

Per šias draugiškas rungtynes 
buvo įjungtos trys jaunos žaidė
jos iš jaunių komandos išbandy
mui. Jaunės pasirodė neblogai, 
nors žaidė antras rungtynes iš ei
lės, kas atsiliepė į geresnio rezul
tato atsickimų. Taškai: M. Keler
taitė 11, O. Kelertaitė su L. Rad
zevičiūte po 4, Prima su D. Rad
zevičiūte po 2 ir Kitienė 1.

M.P.

VYTIS MERGAIČIŲ I — NORTH 
20-37 (11-19)

Dar vienos draugiškos rungty
nės pralaimėtos iš eilės. Žaista 
buvo neperblogiausiai, tik gyni
mas kartais šlubavo. Trečiame 
ketvirtyje prisikapstyta ligi 4 taš
kų skirtumo, bet vėliau vėl kris
lą žemyn. Taškai: M. Kelertaitė 
7, O. Kelertaitc 5, Kitienė 4 ir Pc • 
čiulytė su šiukšteryte po 2.

Sydnejuje

VĖLIAVOS KRIKŠTAS

Š.m. lapkričio 8 dieną (sekma
dienį) Sydnėjaus Sporto Klubu 
Kovo valdyba rengia savo vėlia
vos, kurią Sydnėjaus lietuviams 
sportininkams padovanojo Sydnė- 
jaus L.B. Apylinkės Valdyba, PA
ŠVENTINIMĄ KRIKŠTĄ.

Programoje:
1. 12 vai. iškilmingos pamaldos 

Campcrdown’o bažnyčioje, kurių 
metu bus pašventinta vėliava 
Pamaldas laikys Sp. Klubo Kovo 
Garbės narys kun. P. Butkus ir 
pamaldų metu giedos muz. Kava
liausko vadovaujamas' "Dainos” 
choras.

2. Sydnėjaus Lietuvių Namuose 
(18-20 Botany Rd., Redfern) 2-tni 
vai. p.p. įvyks iškilmingas vėlia
vos krikšto aktas, dalyvaujant 
krikšto tėvams p.p. Marcinkie
nei, V. Kaminskienei, J. Kapočiui, 
Fr. Mikalauskui, kviestiniams klu
bo svečiams ir visiems sportinin
kų bičiuliams, kurie maloniai pra
šomi atsilankyti j šias iškilinngas 
sportininkų iškilmes.

3. Iškilmių metu Sydnėjaus lie
tuviams gerai pažįstamas veikėjas 
ir buvęs Lietuvoje Klaipėdos XX- 
sios šaulių Rinktinės vyr. sporto 
instruktorius inž. B. Daukus skai
tys paskaitų apie buvusį sporto

gyveninių Lietuvoje, kai “Mūsų 
Pastogės“ Sporto Skyriaus redak
torius A. Laukaitis supažindins 
mūsų jaunuosius ir primins vy
resniesiems Sporto Klubo Kovo 
kūrimosi ir gyvavimo eigų.

4. Po oficialiosios dalies bus lo
terija ir pasilinksminimas.

Visi sportininkai ir klubo na
rai privalo būtinai dalyvauti pa
maldose ir vėliau oficialiame 
krikšto akte.

Sp. Kl. Kovo Valdyba

GRAŽIOS PASEKMĖS

Spalio 25 dienų Sydnėjaus Lie
tuvių Namuose buv. pasaulio ko- 
respondencinis šachmatų čempio
nas C.J. Purdy davė koviečiams 
šachmatininkams simultanų, ku
riame žaidė 15 dalyvių, iš kulių 
tapo laimėta trys partijos (A. 
Dargužis, A. Šimkūnas ir R. Jo
čys) ir sužaista lygiomis taip pat 
trys partijos (V. Koženiauskas, 
V. Patašius ir P. Grosas), kai ki
tas partijas laimėjo svečias. Po 
simultano Mr. Purdy labai gra
žiai atsiliepė apie mūsų 
tininkus, pabrėždamas, 
buvusi jam sunki kova.

šachma- 
kad čia

V.A.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

ilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZ

Pagaliau Australijoje Pagaliau
LIETUVIŠKOS KALĖDŲ GIESMES 

45-EPI-5010

ADELAIDES SPORTO 
AKTUALIJOS

radijo aparatą "Skipper”) laimė
jo S. Stravinskas, II-rą prizų lai 
mėjo S. Nagla ir III-čių — K. 
Gurskis.

Bilietus traukti buvo pakviesta 
p-nia O. Kelertienė, žinomų krep
šininkių motina.

Vyties V-ba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie sėk
mingo loterijos pravedimo ir pa- 
sisekmo. Ypatingas ačiū N. Leiy- 
tei ir C. Pečiukaičiui, išplatinu-

I sems po 120 bilietukų.
B.N.

ŠACHMATININKŲ VEIKLA

Š.m. kovo mėn. Adelaidės lie
tuviai šachmatininkai rimtai su
siorganizavo ir nutarė dalyvauti 
Adelaidės tarpklūbinėse šachma
tų pirmenybėse. Nežinant lošimo 
lygio, komanda buvo įregistruota 
B klasėje. Po 12 rungtynių su 
australų komandomis vytiečiai pa
sidarė B klasės čempionais. Ge-

1. PIEMENĖLIAMS, 2. I BETLIEJŲ BĖKIT, 3. ŠVENTOJE 
TYLOJE IR 4. BETLIEJAUS PRAKARTĖLĖJ.

I LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME 
13 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADKE- 
PABAIGOJE, 1960 M.

COSMOS TRADING CO
SEKANČIAI SIUNTAI 
IKI LAPKRIČIO MĖN. 
SATUS SAUSIO MĖN.

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

Pristatykite siuntinius arba siųskite j 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).

SKYRIAI:
Sidnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurl.tone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, (fid.

Tel. 7 5827.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Are., Hobart, Ta.m.
Launče.tene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm.
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic

I

Išpildo garsusis Amerikos lietuvių choras “The Alice Step
hens Singers”.

Kaina tik 17 šil. Persiuntimas neapmokamas. Užsakant 
prašome atsiųsti pinigus postai notėmis arba money orderiais.

Prašant išsiunčiame nemokamai pilnus kontinentalinių 
plokštelių katalogus.

Rašykit arba ateikit j

18 RAWSON PLACE, SYDNEY (Tel. BA 3193).

C. S. BOYNE & CO. PTY. LTD

M. Kelcrtaitė antrus metus iš 
eilės laimėjo trofėjų, kaipo ge- 
riausise mergaičių krepšinio žai
dėja Pietų Australijoj žiemos se
zone. šitai dar aiškiau rodo, kiek 
šališki buvo rinktinės rinkėja' 
Marytės atžvilgiu. Mes linkime 
Marytei ir toliau daryti pažan
gų ir dar daug pirmųjų vietų lai
mėti ateityje.

J. Gumbys laimėjo trofėjų, skir
tų geriausiam D & M.A.B.A. Ine. 
ligi 21 metų amžius žaidėjui, 
Tikėkimės, jog šis laimėjimas ne
apsvaigins Jono ir jis stengsis to
bulėti kaip varžybų taip ir .treni
ruočių metu.

★
Sporto aikštelės. įrengimas prie 

Lietuvių Namų eina į pabaigų ir 
greitu laiku žada būti baigtas. 
Aikštelės darbus finansuoja Lie
tuvių Sąjunga, 
šiol prisidėjo 
tikslui aukomis 
mai.

Vyties klubas iki 
surinktomis tam 
apie 70 svarų su-

Jvykusiame Kaukių Baliuje I- 
mą vietų laimėjo ponia Vabolier.ė 
už gražų Nakties Karalaitės kos- 
ciumą. II-ra vieta atiteko p-niai 
S. Visockienei už haremo mergai
tės kosciumų. II-čia vieta — nar
siam piratų vadui K. Gurskiu!. 
Laimėtojams įteiktos dovanos, 
šiame kaukių baliuje buvo daug 
tikrai gražių kosciumų — kaukių 
ir linksma nuotaika, kaip ir vi
suomet pas sportininkus.

★
Metinėje Vyties loterijoje, ku

rios traukimas įvyko š.m. spalio 
17 d., Kaukių baliaus metu, pir
mų prizų — dovanų (nešiojamų

o
|
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183 CANTERBURY ROAD, 
CANTERBURY| S 1 

IS I
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Biznio agentai {steigta prieš 40 m.
MES SIŪLOME

KRAUTUVES, DELIKATESŲ BEI MIŠRIAS PARDUOTUVES 
IR T.T., SU BUTAIS IR BE BUTŲ.

Prašome kreipti* i rusiškai kalbantį menedžerj Mr Leo Katsin.
IŠRŪPINAME PASKOLAS.

Telef. *78-8921 po dabo: 57-7352

I
I

NERIZIKUOKITE !

CALTEX STAR SERVICE 
STATION

Pilnas specialus mašinų tepimas, kurį atlieku asmeniškai 
arba tatai daro specialiai paruoštas personalas tiesioginėj ma
no priežiūroj.

Tepimą atlieku visą šeštadienį, sekmadienį ir kiekvieną 
vakarą iki 8 vai.

Laike tepimo Jūsų automobilis būna pagrindinai patikrintas.
Padangas ir baterijas galite gauti išsimokėjimui.
Kreipkitės pas lietuvių draugą savininką

G. ALLOTTĄ, tel. UB 2173, Hume Highway ir 
g Cabramatta Rd., gatvių sąnkryžoje.

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

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

Rockdale stotie. 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.

s

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

Siuntinys uz puse kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI 
BALTIC S T?O R E S visada pasiunčia geriausios rosies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIOLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BOTŲ DVIGUBA.

3i 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, iškaičius 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.........................f........................................................ i
Vyriški pusbačiai oxford .................................................... .......... .-.............•
| visas kainas muitas jau įskaičiuotas.

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 siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.

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.
£ 2.6.0.
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mūsų pastom 1959 m. spalio 80 d.

Mūsų Fgsroct
apžiūriu gražiausius lietuvių na
mus visoje Australijoje.

Namai viduje jau baigti. Trūks
ta tiktai garsiakalbių, kurie bai
giami montuoti ir prabils pirmą 
kartą krikšto dieną.

M.P.I.

SYDNfiJUS

Broliui Sktn. E. PANKEVICIUI ir
Sesei psktn. B. PANKEVICIENEI. 

tėveliui ir uošviui mirus, gilią užuojautą reiškia

"Džiugo” Tunlaa

METINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. spalio 11 d. savuose na

muose Aleksandrijoj įvyko Syun. 
Liet Klubo “Lietuvių Namai'' 
visuotinis metinis susirinkimas.

Pirmininkavo teis. L. Karvelis, 
jo pavaduotoju buvo paprašytas 
P. Protas, o sekretorium — p 
Augustinavičius.

Tarybos pirm. A. Danta refera
vo apie namų stovį ir padarė pin 
čią praeitųjų metų apyskaitą. Su
sirinkusieji patys galėjo įsitikin
ti, kad Sydnėjaus Let Namai pas
taruoju metu yra pastebimai pa 
gražėję ir susitvarkę. Itin visiems 
darė gerą įspūdį antrame namų 
aukšte įrengtoji salė, kur ir vyko 
susirinkimas, ši salė dabar jau 
galima naudoti ne tik susirinki
mams, bet ir mažesniems pobū
viams. Namuose, antrame aukšte, 
padaryti ir kiti remonto darbai. 
Rengiamasi ir apatinio aukšto 
remontui ir kas svarbiausia, kad 
šie remonto darbai daromi iš bė
gamųjų piniginių sumų.

Tarybos pirmininko nuomone, 
Sydnėjaus Liet Namai galima 
būtų padaryti verti gražių namų 
vardo, jei būtų pristatyta priesta
tas, tačiau tatai pareisią nuo pa
čių Sydnėjaus lietuvių, jei jie 
galės paskolinti reikiamas sumas. 
Jau dabar esą platinamos “Gele
žinio šimto” paskolos, tačiau ne 
visi pasižadėjusieji jas moka, o 
ir jų skaičius dar nesąs pakanka
mas. Jis dar kartą priminė tą ap
linkybę, kad iš 3.000 Sydnėjuj 
gyvenančių lietuvių neturi būti 
sunkumų susirasti tik vienam 
šimtui susipratusių paskolos da
vėjų, kuri po kiek laiko grįšianti 
su nuošimčiais.

Tarybos pirmininko nuomone,

ateinantieji metai gal ir būsią 
geresni, nes paskolą suteikti pasi
žadėjusių skaičius visdėlto pama
žėle augąs. Ta pačia proga buvo 
dar priminta, kad išsikraustė gy 
venęs nuomininkas, užleisdamas 
keletą gražių kambarių, už ką 
jau jam esą išmokėta £ 800 suma, 
ši pertraktacija žymiai padidinusi 
namų vertę. Jis pakartotinai pri
minė klubo nariams padidinti sa
vo įnašus ir savaitgaliais aukoti 
daugiau laiko namų remontui, ku
ris esąs daromas talkos būdu.

Tarybos iždininkas skaitlinėmis 
pavaizdavo gaunamas pajamas ir 
padaromas išlaidas. Pereitais me
tais pajamų turėta £ 1.654 ir iš 
senesnių metų atkelta likutis — 
£ 946. Išlaidų pr. metais padaryta 
£ 1.766, tuo būdu sekantiems me
tams liko £ 834.

Svarstant apyskaitą ir sąmatą 
buvo kilę diskusijų ir radosi vie
nokių bei kitokių paklausimų, ta
čiau apyskaita buvo patvirtinta.

Po to buvo pririnkta dar 5 Ta
rybos nariai, būtent — p.p. Mika
lauskas, Kaladzinskas, Kaminskas, 
Stravinskas ir Paskočimas.

Svarstant einamuosius reikalus, 
eilė klubo narių Tarybai davė 
įvairių pasiūlymų bei sugestijų, 
kurių vienos buvo nuoširdžios ir 
rimtos, kitos nerealios ir mažiau 
rimtos, tačiau susirinkimo pabai
ga itin nustebino susirinkusiuo
sius, kai klubo narys P. Alekna, 
mandatų komisijos pirmininkas, 
čia pat salėje įteikė 100 svarų 
paskolą Tarybos iždininkui, šis 
žestas, reikia manyti, tikrai pavei
kė kitus narius, kurie, tikėkimės, 
bus dosnesni saviesiems namams.

D.R.

ADELAIDE
ADEI AIDĖS LIETUVIŲ 

SĄJUNGOS PRANEŠIMAI
1. šeštadienį, š.m. lapkričio 7 

dieną, 9 vai. ryto kviečiama talka 
Lietuvių Namų tvarkymo dar
bam*. Bus baigiamas tvarkyti kie
mas bei remontuojami salės bal 
dai. Moterų Sekcija pasirūpins 
talkininkų pietumis. Prašom skait
lingai dalyvauti.

2. A.L S-gos Valdyba nuošir
džiai dėkoja ponams: L. Garbu- 
liauskui, V. Gerdauskui, J. Gudai 
čiui, T. Kašauskui, A. Mačiukui, 
A. Mcrūnui, S. Reivyčiui, M. Ur
bonavičiui ir V. Vilčinskui, nuo
širdžiai dirbusiems Lietuvių Na
mų talkoje, įvykusioje š.m. spa 
lio 12 dieną.

Ypatinga padėka priklauso po

nams Davidavičiams, paaukoju
siems maisto produktus talkinin
kų pietums ir Moterų Sekcijos 
ponioms už pietų pagaminimą.

3. A.L.S-gos Valdyba taip pat 
nuoširdžiai dėkoja ponams M. Ur
bonavičiui, parūpinusiam nemoka
mai plieną armatūroms L. Namų 
praplėtimui ir A. Petrikui, pado
vanojusiam metalinę dėžę A.L.S 
gos kartotekai.

A.L.S-go* Valdyba

LIETUVIŲ SĄJUNGOS (INC.) 
ĮSTATŲ PAPILDYMAS

A.L.S-gos Nepaprastas Visuoti
nas Susirinkimas, įvykęs 1959 m 
spalio 4 dieną, pasirėmęs A.L.S 
gos įstatų 39 str., nutarė įstatus 
papildyti nauju skyrium:

Skolų užtraukimo tei*ė.
4A. Sąjungos Valdyba, Visuiį-

tinam Susirinkimui sutikus, gali 
Sąjungos tikslams užtraukti pas
kolas su ar be nuošimčių ir to
kiomis sąlygomis, kurias Visuoti
nąs Susirinkimas laikas nuo laiko 
savo nuožiūra ras priimtinomis.

A.L. S-go* Valdyba

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMŲ 
NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Bendras A.L.B. Adelaidės Apy 
linkės ir Adelaidės Lietuvių Są
jungos susirinkimas, įvykęs 1959 
m. spalio mėn. 4 d., patvirtino 
Lietuvių Namų Naudojimo Tai
sykles, kurios įsigaliojo, jas pas
kelbus L.N. skelbimų lentoje.

A.L. S-go* Valdyta

BANKSTOWNAS
RUOŠIAMAS 

KULTŪRINIS VAKARAS
Spalio 24 d. Bankstowne, ALB 

Bankstowno Apyl. Kultūros Ta.ry- 
bos posėdyje, aptarta gruodžio 
5 d. Bankstowno Liet. Namuose 
įvyksiančio kultūrinio vakaro — 
koncerto paruošiamieji darbai. 
Koncerto programoje dalyvaus 
geriausios Sydnėjaus lietuvių me
ninės pajėgos, kurios pateiks liet, 
ir tarptautinių autorių dainų ir 
muzikos pynę. į koncertą kvies*: 
ir Newcastelio lietuviai — dainos 
ir muzikos menininkai, bet jų 
dalyvavimas dar neaiškus.

“Mūsų Pastogėje” neužilgo bus 
tikslesnė informacija šio koncer
to reikalu.

Ž.

NAMŲ KRIKŠTYNOS
Bankstowno Lietuvių Namų ~a- 

lei numatoma duoti vardą. Ta 
proga šiuo metu intensyviai ruo
šiamasi iškilmingoms "krikšty
noms”, kurios įvyks š.m. lapkri
čio 21 d. (šeštadienį).

I krikštynas bus kviečiamos 
Sydnėjaus, Newcastelio ir Wol- 
longongo apylinkėse veikiančios 
lietuvių organizacijos, prie namų 
statybos prisidėję tautiečiai bei 
visi lietuviai, kuriems bus įdomu

IŠPAŽINTIS IR KOMUNIJA
Per- Pirmąją Komuniją buvo 

vaikučių pasiryžta, o jų tėveliu 
pritarta, kad išpažinties ir Komu
nijos bus einama kas mėnesį.

Tad lapkričio mėn. 8 d. — «ck- 
madienį Camperdowne vaikučiam* 
išpažinti* nuo 11 vai. 30 min. ir 
bendra 5v. Komunija per lietu
viškas pamaldas.

Kadangi tai sekmadienis po Vė
linių — jame galima laimėti vi
suotinus atlaikus už mirusius kaip 
ir Vėlinių dieną, išpildžius sąly 
gas: išpažintis, Komunija, bažny
čios lankymas ir 6 poteriai šv. 
Tėvo intencija.

Kviečiami ir kiti vaikučiai bei 
jaunuoliai, metais ar kitais anks
čiau pradėję eiti šv. Sakramentų.

Cabramatto* lietuviam* pamal
dos (8 d.) Mt. Pritchard bažn. 
9 vai. 45 min.

(įsidėmėti: — pradedama anks- 
čiau, kad būtų laiko išpažintims 
Camperdowne.)

K.P.B.

"ŠVIESOS” PARENGIMAS
Pranešame Sydnėjaus "šviesos” 

skyriaus nariams, kad š.m. lap
kričio 14 d. rengiamas muzikos 
vakaras kol. K. Ankaus studijoje, 
47 Daphne Ave., Bankstowne. Va
karas bus uždaras, atseit — tik 
nariams, o apie jo programą bus 
painformuota “M.P.” vėliau.

Valdyba

PASKAITA APIE 
MA2. LIETUVĄ

Š.m. lapkričio 8 d. (sekmadie
nį) 6 v.v. žinomaasis Maž. Lietu- 
vos veikėjas Jurgis Reisgys Syd
nėjaus Lituanistiniuose Kursuose 
Bankstowno Liet Salėje skaitys 
paskaitą apie Maž. Lietuvą, kuri 
bus įdomiai pailiustruota brėži
niais, žemėlapiais ir kt. priemo
nėmis.

Kviečiami šios paskaitos pasi
klausyti ne tik abiejų grupių li
tuanistinių kursų klausytojai, bet 
visi lietuviai, ypač jaunimas.

Pajieškojimai

A Pajieškoma p. Kulikauskienė, 
kuri su sūnumi gyveno Seedorfo 
stovykloje. Jieško jos pažįstamas 
iš Amerikos.

Rašyti, “M.P.” redaktoriui d 
resu: 24 Lovon: Str., Cabramatta, 
N.S.W.

* Pajieškomas Vinca* BENDO- 
RAITIS, apie 30 m. amžiaus, 
anksčiau gyvenęs Melburne. Jis 
pats arba žinantieji apie jį, pra
šome pranešti Soc. Glob. Mot. 
Dr-jai Melburne. Jam yra laiškas 
iš p. Petkevičiaus, gyv. Vokieti
joje.

Rašyti adresu: Soc. Glob. Mot 
Dr-jai, 20 Lysterville Ave., Mal
vern, Vic., arba skambinti 50-5459.

* Žinantieji apie likimą Juozo 
Linkaičio, gim. 1926 m. ir Jono 
Linkaičio, gim. 1922 m., dingusių 
per paskutinį karą, prašau pra
nešti: V. Kožoniauskas, 17 Dun- 
staffenage St., Hurlstone Park, 
Sydney, N.S.W.

* Motina ir brolis, gyveną Kau
ne, jieško Mykolo Stanevičiau*. 
Rašyti jiems senu adresu arba 
pranešti Sydnėjuje gyv. V. Kože- 
niauskui jo senuoju adresu.

O. ir A. KAPOČIUS, 
nuoširdžiai sveikiname 
sūnaus gimimo proga,

Sydnėjau* "Daino*” chorą*

G. KAIRAITYTEI 

ir A. KALADEI.

sukūrus šeimos židinį, sveikina ir laimingo gyvenimo 
linki

K. Adicka*KALĖDINIAI SIUNTINIAI
•j: TURĖTŲ BOTI GERI, KAD PRADŽIUGINTŲ JOSŲ
>: GIMINES LIETUVOJE.

>; Mes siunčiame per Londoną tikrai geras, praktiškas med- 
žiagas, kurios turi Lietuvoje aukštą vertę. Visas medžiagas 
siunčiame Londono rinkos, ar net žemesne kaina plus nusta- 
tytas muitas. Pav. labai stipri ir graži Super Worsted Pinhead

J medžiaga vienam kostiumui rinkos kaina su muitu yra £ 14.7.0, 
mes siunčiame už £ 13.3.V.

V Blogesnės medžiagos yra žymiai pigiau, tačiau jeigu ji 
:Jį skelbiama kaip vilnonė, ji yra gaarntuotai grynos vilnos ir įei- 

na į rusų leistiną 1-am siuntiniui normą— 6 m., (pusvilnonių, 
rayono, šilko, ncilono — 15 m., medvilninių — 19 m.).

Mū*ų šūki*: Pigiai — Gerai — Greitai!
■J Ateikite pas mus ir 

čius.
>*<*• Jūsų pačių sudaryti

nueina irgi gan greitai;

patikrinkite pavyzdžius bei kamoras-

M

S

XMURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE 85-5795 y
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių X 

ir maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR ’ 
ir Ukrainą.

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

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

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

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

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplu* Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibultki*, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’* Delicateiaen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B3596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.

C PERTH, W.A.: S. & L. Furnl»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.

t Sydnėjaus Liet. “DAINOS” choras 
i - -.. , J.

X Š.M. LAPKRIČIO 14 D. $

t POLICE BOY’S CLUB SALĖJE, 15 ERSKINEVILLE RD., X
NEWTOWN. SYDNEY X

| RENGIA TRADICINĮ — METINĮ

į Koncertą — Baliu |
X Bu* nauja ir įdomi programa: DAINUOS MIŠRUS, VYRŲ
X IR MOTERŲ CHORAI. REPERTUARE DAUG NAUJŲ DAI- X

IPO KONCERTO ŠOKIAI. X

X Gros Spaudos Baliaus kapela, bus pigus ir turtingas bu- Z
X fotas. ŽI PRADŽIA 7 V.V. |
X Bilietai po 15 šil., moksleiviams — 10 šil., kuriuos jau da-
Y bar galima užsisakyti pas choro dalyvius. «>

t "DAINOS” CHORAS

siuntiniai iki 22 Ibs siunčiami paštu, J 
Sunkesni siunčiami prekiniais laivais. X 

N. Butkūna*. 9 Cowper *t„ St. Kilda, Vic. Tel. XJ 4671. į 
(Sekmadieniais — Parap. Kioske)

A. Klimaiti*, 313 Bulwar *t., Perth, W.A. Tel. 282315.

LIETUVIS LAIKRODININKAS, l 
prityręs specialistas iš Lietuvos Y

VL BANELIS, |
159 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5716 į 
taiso visų rūšių laikrodžius ir turi naujų pigiomis kainomis X 
siuntimui į Lietuvą. ¥

t i

i

A.L.B. BANKSTOWNO APYL. VALDYBA 

š.m. lapkričio 7 d. (šeštadienį) 7 v.v.

BANKSTOWNO LIET. NAMUOSE RENGIA

ŠOKIU VAKARĄ
Gros Spaudos Baliaus kapela. 

Programoje numatyta kaikurių staigmenų. 
Veiks bufetas su užkandžiais.

.-. Įėjima* 10 šil., moksleiviam* — 5 šil.
Ž NEPAMIRŠKITE! TATAI BUS PASKUTINIS ŠOKIŲ VAKA- 
| RAS PRIEŠ ADVENTUS.

X

B.A. Valdyba

i

T A Z A B Lietuvių Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS I 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntiny* pasiekia adresatą per 5 — 6 savaites.

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovą Australijoje

M. PETRONĮ, 
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ5727 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

NUOSAVUS NAMUS, |

įmokėjus mažą depozitą, V
GREITAI, TVARKINGAI |

IR GRAŽIAI f

PASTATO JUMS S

f M. LUCAS & CO. I
X REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. ¥
' 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

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

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. , 
WB 1758), for the publisher Vytaute* Simniiki*, a* President of the 
Au*tralian — Lithuanian Community —• 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. . . .
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