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KOVOS DĖL LAISVĖS VIS LABIAU AŠTRĖJA
JUODOJI RASĖ REIKALAUJA LYGIŲ TEISIŲ. KITUOSE KRAŠTUOSE IR AUSTRALIJOJ 

VYKSTA PRITARIMO DEMONSTRACIJOS. PRANCŪZIJOJ CHRUŠČIOVAS SUTINKAMAS ŠAL
TAI. JIS NORI BŪTINAI IŠVEN GTI KALBŲ APIE RYTŲ EUROPOS TAUTŲ LAISVĘ. DAROMOS 
PAPILDOMOS KRATOS PAS EG ŽILUS PRANCŪZIJOJ.

šie metai, atrodo, vyksta poli
tinių laisvių įgyvendinimo ženk
le. Su dėmesiu sekama negrų ko
va pietinėse Jungt. Amerikos val
stijose dėl pilnutinės lygybės. Pas
kutinės žinios rodo, kad negrų 
reikalavimai Amerikoj gauna pla
tesnio pritarimo ir jau gal netoli 
ta diena, kai nebus jokių kliūčių 
jiems studijuoti baltųjų institu
cijose ir lankytis visur ten, kur 
dalyvauja ir baltasis.

Pietų Afrikos Unijoje šie rei
kalai įgavo aštresnio pobūdžio 
bruožus. Ten olandiškos kilmės 
vyriausybė, išrinkta ne visuotiniu, 
bet grynai cenziniu rinkimo bū
du, pati veda negailestingą kovą, 
siaurindama teises juodiesiems ir 
pusiau juodiems. Afrikos baltasis 
ten yra viešpats juodojo ar mar
gojo, nes pastarieji priversti dirb
ti nedėkingiausius darbus su men
ku atlyginimu.

Tokia padėtis, suprantama, ir 
iššaukė nūdienes kruvinas demon
stracijas P. Afrikoj. Nors šių ne
ramumų pabaiga ir neatspėjama, 
tačiau laisvojo pasaulio opinija 
aiškiai rodo nepritarimą valdan
tiesiems. Net ir Australijos stu
dentai, pritariant daliai visuome
nės, surengė įspūdingas Sydnėju- 
je demonstracijas, gindami P. Af
rikos juodojo žmogaus teises.

Taigi šie ir kiti panašūs veiks
niai rodo, kad labai sparčiu žin
gsniu artėja pilnutinė žemės gy
ventojo laisvė. Šiems siekimams, 
tikėkime, negalės pasipriešinti ir 
raudonasis pavergėjas, kuris pa
siglemžė kultūringas R. Europos 
tautas, užnerdamas joms blogiau
sios rūšies vergijos kilpą. Vėliau 
ar anksčiau ir kloūno Chruščio
vo vaidybą supras visa žmonija, 
kurios visuotinas smerkimas iš
laisvins ir mūsą j į kraštą.

Eltos Informacijų pranešimu, 
Chruščiovo priėmimas Paryžiuje 
nevyko taip, kai daug kas iš anks
to buvo spėjęs. Objektyvių ste
bėtojų teigimu, visas Chruščiovo 
sutikimas buvęs šaltokas. Gatvėse, 
kuriomis Chruščiovas važinėjo sa
vo vizito metu, toli gražu nebuvo 
tų gyventojų masių, apie kurias iš 
anksto buvo rašoma. Nors komu
nistų vadovybė autobusais atgabe
no tūkstančius savo narių, turė
jusių sudaryti “entuziastingo su
tikimo” įspūdį, Chruščiovo prava
žiavimo laiku niekur nebuvę pa
stebėti ypatingo masių tirštumo. 
Dar labiau į akis kritęs gyvento
jų abojumas svečiui iš Kremliaus. 
Chruščiovui pravažiuojant, retai 
kur stipriau buvę girdėti “Valio 
Nikita”. Ir raudonų vėliavų bei 
transparentų nebuvo tiek, kad 
būtų sudarę ypatingą įspūdį. Pran
cūzų dešinieji naktį į kovo 23 vy
riausiose Paryžiaus gatvėse buvo 
išklijavę daug raudonos spalvos 
plakatų su šūkiais: “Valio de 
Gaulle” (o ne “Valio Nikita”).

Sovietų saugumo generolo Sa
charovo įsakmiais siūlymais, sau
gumo priemonių Paryžiuje imtasi 
iki kraštutinumo. Be 13.000 poli
cininkų ir kelių tūkstančių ugnia
gesių buvo sumobilizuota tūkstan
čiai karių ir kriminalinės policijos 
valdininkų. Dar pranešama, kad 
Paryžiaus policija Chruščiovo at
vykimo išvakarėse griebėsi papil
domų saugumo priemonių prieš 
kai kuriuos egzilinius veikėjus, 
padarydama namuose kratą. Trė
mimas į Korsiką ir policijos prie
žiūra tiems, kurie nebuvo ištrem

ti, matyt laikyta nepakankamo
mis priemonėmis, nors jau ir prieš 
tas ankstesnes priemones plaukia 
prancūzų vyriausybei vis dar nau
ji protestai iš vidaus ir užsienio. 
(Žiniomis iš Korsikos, ten 36 trem
tiniai buvo paskelbę bado strei
ką, protestuodami prieš blogas 
gyvenimo sąlygas. Ryšium su tuo 
kai kurių pasaulio laikraščių re
dakcijos buvo nusiuntę savo ko
respondentus į Korsiką).

Chruščiovo atvykimo • valandą 
įvyko dar toks incidentas. Anti- 
sovietiniai prancūzai gatvėse, ku
riomis turėjo Chruščiovas važiuo
ti, buvo išbarstę aštrių vinių pa
dangoms susprogdinti. Policija vos 
tik spėjo gatves nušluoti. Chruš
čiovui vykstant iš aerodromo į 
miestą, prieš jo automobilį važia
vo minų jieškojimo mašina...

Paryžiaus vizito valandomis 
Chruščiovas savo kalbose prancū
zus ypatingai kurstė prieš Vak. 
Vokietiją, atvaizduodamas ją to
kią, lyg ji ruoštųs naujam karo 
žygiui į Rytus.

Bet užvis svarbiausias Chruš
čiovui uždavinys bus — tarptau
tinių komentatorių teigimu — pa
veikti de Gaulle būsimoje viršū
nių konferencijoje užimti “neut
ralią” poziciją, nesirišant perdaug

BAUD. KINIJA GAMINA 
ATOMINE BOMBA

I I

Raud. Kinija gamina atominę 
bombą

Per Hongkongą ateinančios ži
nios skelbia, kad komunistinė Ki
nija galėsianti įvykdyti pirmąjį 
savo gamybos atominį sprogdini
mą 1961 m. pabaigoje ar 1962 m. 
pradžioje. Tokia specialistų išva
da daroma iš apskaičiavimų, ku
rie suvedami iš kiniečių jau turi
mų bandomųjų reaktorių dydžio, 
iš degtuvams reikalingų medžia
gų kiekio ir kitų duomenų.

1950 m. Kinija šioje srityje ne
turėjo visiškai nieko. Rusai ilgą 
laiką atsisakinėjo jiems duoti 
branduolinius ginklus. Tačiau 1955 
m. Maskva paskelbė, kad Kinijai 
ir kitoms komunistinėms valsty
bėms duosianti natūralųjį torį, 
uranį 233 ir 235, plutonį, tritį ir 
sunkųjų vandenį. Plutonis yra ato
minės bombos elementas; tritis 
naudojamas vandenilio bomboms 
gaminti.

Rusai ir kiniečiai pasirašė moks
linio ir techninio bendradarbiavi
mo sutartį. Rusija paskelbė, kad 
komunistų kraštams duosianti 
bandomuosius reaktorius, ir Kini
jai buvo pažadėta jų didžioji da
lis.

1958 m. birželį prie Pekino pra
dėjo veikti pirmasis Kinijos reak
torius — sunkiojo vandens tipo, 
maždaug 7,000 — 10,000 kilovatų 
galingumo. Dabar jis smarkiai 
praplėstas ir jau ištisus metus ne
rodomas nekomunistams moksli
ninkams.

Karinė Kinijos branduolinės 
programos dalis, kaip atrodo, yra 
sutelkta prie Urumči, Sinkiango 
provincijos sostinės. Ten kiniečiai 
ir rusai bendromis jėgomis valo 
uranį, gautą iš Tibeto ir Sinkian
go uranio kasyklų. Apvalytas ura- 
nis siunčiamas į sovietų centrinę 
Aziją, kur galutinai išgryninamas 

su kitais Vakarų alijantais. Už 
tą “neutralumą” Chruščiovas, be 
abejo, siūląs de Gaullei įvairių 
“paslaugų” prancūzams rūpimais 
klausimais. Kas Chruščiovui ypa
tingai rūpi, tai atidengė kaip tik 
šiomis dienomis Maskvoje leidžia
mas užsienio politikos žurnalas 
“Tarptautinis gyvenimas”. Nau
jausiame to žurnalo numeryje 
yra straipsnis “Sovietų Sąjunga 
ir Prancūzija”, kuriame surašyta 
visa tai, ko Maskva tikisi iš Pran
cūzijos. Vienas įsakmiausių rei
kalavimų — vengti visų pasikalbė
jimų ir derybų Rytų Europos tau
tų dabartinės būklės ir tų tautų 
laisvės klausimais. Ypač tie klau
simai — Maskvos pageidavimu — 
neturėtų atsidurti būsimoje viršū
nių konferencijoje, apie kuriuos 
paruošimą tarp Chruščiovo ir de 
Gaulle dabar būsią be abejo tar
tasi.

Ryšium su tuo puolamas ir buv. 
Prancūzijos ambasadorius Fran
cois Poncet (kuris neseniai aiš
kiai pasisakė už Rytų Europos 
tautų laisvę). Kai de Gaulle prieš 
kurį laiką buvo pasisakęs už Ode
rio Njeissės linijos pripažinimą, 
Chruščiovas dabar tikisi iš jo iš
gauti ir kitų Rytų Europos plotų 
padėties pripažinimą.

ir grąžinamas Kinijai.
Kitas didelis reaktorius stato

mas šiaurinėje Mandžūrijoje, kur 
yra pakankamai energijos ir van
dens, kurių milžiniškų kiekių rei
kalinga plutonio produkcijai. Ir 
šis fabrikas nerodomas pašali
niams.

Pranešimai iš Kinijos rodo, kad 
kiti reaktoriai statomi' ties Sianu, 
Vid. Kinijoje prie Geltonosios 
upės, Čunkinge, prie Jangcės 
upės, čunkingas yra netoli nuo 
urano šaltinių.

Pirmąją pagalbą branduolinės 
fizikos srityje Kinijai suteikė Ru
sija. Tačiau Kinijos komunistai 
nelauktos talkos susilaukė ir iš 
JAV, kai gerai paruoštų kiniečių 
fizikų grupė grįžo Pfekinan po Ko
rėjos taikos pasirašymo. Prie tų 
jaunų mokslininkų, baigusių to
kias pirmaeiles mokyklas, kaip Ka
lifornijos technologijos institutą, 
Chicagos universitetą ir Massa
chusetts technologijos institutą, 
prisijungė pustuzinis kitų, baigu
sių mokslus Vak. Vokietijoje ir 
Anglijoje.

Kinijos komunistai turi ir savą 
raketų tyrinėjimų programą, ku
riai vadovauja dr. Chien Hsueh- 
shen. Anksčiau jis buvo ameriki
nio technologijos instituto profe
sorius ir 'rinko duomenis apie 
vokiečių raketų programą, II Pa
sauliniam karui pasibaigus. Chien 
grįžo į Kiniją 1953 m. ir įstojo 
komunistų partijon.

Studentai, baigę Kinijos uni
versitetus, siunčiami į jungtinį 
branduolio mokslų institutą prie 
Maskvos, šiuo metu jų ten esama 
drauge su baigusiais apie 950. 
Institutą subsidijuoja visi komu
nistų kraštai, išskyrus Albaniją, 
o instruktoriai jame yra rusai.

1961-62 m. laukiamas pirmasis 
atominis bandymai dar nereikš,

IŠ KAIMYNŲ GYVENIMO
LATVAITEI AUSTRALIJA 

NEPATIKO

Prieš kurį laiką 13 latvių grupė 
persikėlė iš Latvijos į Australiją 
pas gimines. Grupėje buvo ir 17 
metų latvaitė Vija Lubava, kuri 
kartu su motina atvyko pas tėvą, 
jau nuo seniau gyvenantį Austra
lijoje. Bet mergaitei Australija 
nepatikusi. Su Sydnėjaus latviais 
ji nenorėjusi palaikyti jokių san
tykių, nesimokinusi nė anglų kal
bos, o dėl darbo, tai pareiškusi, 
kad nenorinti “kapitalistams ver
gauti”. Australijoje gyveną lat
viai nesą tikri latviai, tikrieji lat
viai gyveną tik Latvijoje. Po trijų 
mėnesių buvimo pas nemėgiamus 
“kapitalistus” Australijoje mer
gaitė išvyko atgal į Latviją.

LATVIJOS SURUSĖJIMAS

Pranešama, kad pagal paskuti
nį. gyventojų surašymą Latvijoje 
latvių tautybės žmonių yra tik 
apie 62% (prieš karą buvo 75,5%) 
Kaip pra.neša Stockholme leidžia
mas latvių sovietikos informaci
jų biuletenis “Okupėta Latvija”, 
Latvijos komunistų partijos šių 
metų suvažiavime iš 494 pilnatei
sių delegatų latvių tautybės de
legatų buvę tik 248, taigi tik pu
sė visų delegatų. Rusų tautybės 
delegatų buvę 200, kitų tautybių 
46. Ši skaičių akistata Latvijos 
surusėjimą dar daugiau išryški
na, negu gyventojų surašymo 
duomenys.

TŪKSTANČIAI ASMENŲ IŠ 
PARTIJOS PAŠALINTI

“Ok. Latvija” žiniomis, imto
mis iš sovietinių šaltinių, Latvi
jos kp dabar turi 65.947 narius, 
arba 4.500 narių daugiau, negu 
buvo pereito Latv. kp suvažiavi
mo metu. Bet kartu buvo paskelb
ta, kad tuo laikotarpiu naujų na
rių priimta 8.311 asmenų. Tad da
bar partijoje turėtų būti' 69.758 
nariai. Tačiau, kaip minėta, na-

STAMBUS SOV. ISTORIKO 
VEIKALAS APIE LIETUVOS 

VALSTYBĖS PRADŽIĄ
Rusų komunistų istorikas V. T. 

Pašuto, kuris 1947 — 1955 m. yra 
parašęs keturias studija? iš lietu
vių ir prūsų 13-tojo amž. istorijos, 
1959 m. rudenį, kaip SSSR Akade
mijos Istorijos Instituto (Maskvo
je) leidinį, davė stambią knygą 
(531 psl. ir du žemėlapiai): “Ob- 
razovanije Litovskogo Gosudar- 
stva” (Lietuvos valstybės susikūri
mas).

Kiek iš Lietuvos ateina žinios, 
Kaune ir Vilniuje tarp lietuvių to
ji knyga susilaukė gana didelio 

kad Kinija tapo branduoline kari
ne jėga. Bandomųjų sprogdinimų 
pavertimas karine priemone rei
kalauja laiko.

Tačiau Kinija, atrodo, pirmoje 
eilėje suinteresuota psichologiniu 
efektu, kuris suteiktų jai galimy
bę tapti penktuoju atominio klu
bo nariu.

Bandomasis sprogdinimas taip 
pat sustiprintų Kinijos prestižą 
tarp kitų Azijos tautų, o svarbiau
sia pakeltų Mao Ce-tungo režimo 
populiarumą krašto viduje, padi
dindamas gyventojų entuziazmą, 
kurie turi sunkiau, negu bet kada 
dirbti, beveik negaudami jokio at
lyginimo.

Drv. Inf. 

rių tėra tik 65.947. Kur dingo 
3.811 narių? Arba juos pašalino 
iš partijos, arba jie patys pasi
traukė, tikriausia, kad ne savo no
ru išėjo. Dar įdomu, kad, procen
tais ėmus, Latvijoje komunistų 
yra vienu procentu daugiau, kaip 
Lietuvoje (Lietuvoje apie 2%, 
Latvijoje apie 3% visų gyvento
jų).

IŠLEIDO MIRUSIO GENEROLO 
NAŠLĘ

I
Latvių generolas Berkis savo 

laiku kartu su žmona buvo ištrem
tas į Sibirą, kur jis mirė’. Našlei 
leido grįžti j Latviją, o dabar jai, 
esančiai suomių kilmės, davė lei
dimą išsikelti į Suomiją.

PABALTIEČIAI PASIUNTĘ 
SIUNTINIŲ l RYTUS UŽ 

33 MIL. DOLERIŲ
Tokią statistiką sudarę latvių 

ir estų organizacijos Skandinavi
joje. Keturių metų laikotarpyje 
Europos ir kitų kraštų pabaltie- 
čiai pasiuntę saviškiams apie 500. 
000 siuntinių (Galimas dalykas, 
čia turima galvoje tik latvių ir 
estų siuntinius). Skaitant, kad 
40% siuntinių vertės tenka sovie
tinėms įstaigoms už muitus ir kt., 
skaičiuojama, kad toms įstaigoms 
per tą laiką teko apie 13 milijonų 
dolerių.

LENKIJOJE VIENAM 
PARTIEČIUI TENKA 29 

NEPARTIEČIAI
Lenkijos “Jungtinė darbininkų 

partija” (taip vadinasi lenkų ko
munistų partija) .turi šiuo metu 
ne ką daugiau kaip 1 milijoną 
narių. Turint galvoje, kad Lenki
joje yra per 30 milijonų gyven
tojų, vienam partiečiu: tenka apie 
29 nepartiečiai. Lenkijoje vis dėl
to komunistų skaičius palygina
mai didesnis, negu, pvz., Lietu
voje.

Ok. Lietuvoje vienam partie
čiu! tenka apie 50 nepartiečių.

(E.)

dėmesio ir buvo tuojau iš knygy
nų išgrobstyta.

Pašuto yrrf vienas pirmųjų ru
sų komunistų autorių, kuris gau
siai panaudojo “buržuazinių lie
tuvių istorikų” darbus šiame vei
kale (K. Avižonio, J. Jakšto, Z. 
Ivinskio, A. Šapokos, P. Šležo ir 
kt.), viską dar atskirai pateikda
mas gausioje bibliografjoje (427- 
466 p.). Panaudodamas Lietuvos 
istorikų študijas (daugiausia ci
tuoja prof. Z. Ivinskį — 11 dar
bų ; apie jį rašo ištisais puslapiais, 
dažnai pagirdamas, sutikdamas 
su jo išvadomis), Pašuto iš dalies 
kritikuoja buržuazines lietuvių- 
lenkų-vokečių istorikų pažiūras. 
Lietuvos valstybei pradžią davęs 
tik socialinių-ekonominių santy
kių išsivystymas. Jau iki 11-jo 
amž. lietuviuose įvykusi stipri 
luominė diferenciacija. Ne kokie 
išoriniai faktoriai, kaip H. Low- 
mianski teigia (ordino pavojus), 
o natūralus vidaus procesas pri
vedęs prie to, kad vienas stam
bus agraras Mindaugas užgrobęs 
vyriausią valdžią. Nauja yra Pa
šuto tezė, kuri ir Lietuvoje ra
šančiuose istorikuose (K. Jablons
kis) vis labiau įsigali: kai totoriai 
užėmė didelę dalį senosios Kije
vo valstybės, rusų kunigaikščių 
“družinos” — nuolatiniai kariai 
-palydovai — pasitraukusios pas 
didįjį Lietuvos kunigaikštį ir tuo 
būdu jam palengvinusios užimti

ŠIS BEI TAS
SOVIETAI NUSILEIDO, KAI 

VAKARŲ VALSTYBĖS LAIKĖSI 
TVIRTAI

Sovietinių karinių pajėgų vir
šininkas Vokietijos sov. zonoje at
šaukė naują potvarkį, pagal kurį 
Vakarų alijantų karinės misijos 
nariams Potsdame buvo išduodami 
nauji pasai su “DDR” įrašu. Va
karų alijantai tokių leidimų ne
priėmė. Geroką laiką jų misija 
Potsdame liko lyg nuo pasaulio 
uždaryta. Kai prancūzai suvaržė 
sov. misijos judėjimo laisvę Baden 
-Badene, o amerikiečiai nebeleido 
sovietinei misijai išvykti iš Frank
furto, sovietinė pusė nusileido ir 
pasų reikalu atstatė senąją padė
tį. Kai kurie Vak. komentatoriai 
čia pastebėjo: Sovietai tik tokią 
kalbą supranta! Jie nusileidžia, 
kai Vakarai laikosi tvirtai.

SUTEIKTA POLITINĖ 
PRIEGLAUDA

Praėjusių metų spalio 2 d. de
vyni jugoslavai pabėgo laivu “Bo- 
ka” ir š.m. kovo 25 d. Australijos 
Imigracijos ministeris suteikė 
jiems politinę prieglaudą. Prieš 
tai buvo patikrinta jų sveikata ir 
kita.

DAUGĖJA TURISTŲ SKAIČIUS 
AUSTRALIJOJE

Tikimasi, kad šiais metais Aus
tralijoje turistų skaičius pasieks 
80.000 asmenų. 1959 m. lankėsi 
per 70,000 turistų, kurie paliko 
Australijoje per £ 12J milijonų. 
Apskaičiuojama, kad 1968 metais 
Australija gausianti iš turistų £ 
75 milijonus pelno.

NETENKAM SENIAUSIO 
ŽMOGAUS

Seniausia Australijos gyvento
ja kovo 19 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Mrs. Margaret McGuire 
išgyveno 106 metus.

TREMTINIAI KARALIAI 
LANKYSIS AUSTRALIJOJE 
šiais metais yra numatę aplan

kyti Australiją du karaliai — 
tremtiniai. Jugislavijos karalius 
Petras atvyksiąs čia birželio mė
nesį, k tiriam čia gyveną jugosla
vai jau yra surinkę per 200 sva
rų, kad padengtų kelionės išlai
das. Rugsėjo mėnesį atvyks ir 
Bulgarijos karalius Simeon. Abie
jų karalių tikslas — aplankyti čia 
esančius savo tautiečius. Juodu 
neteko savo karūnų karo metu, 
o dabar tuos kraštus valdo ko
munistai.

PRINCESĖ MARGARETA 
VARTOJO PERUKĄ

Anglijos princesė Margarets, 
kad išlaikytų sužieduotuvių pa
slaptį ir apsisaugotų nuo visą lai
ką ją persekiojančių reporterių, 
vartojo peruką ir tamsius akinius 
pasimatymuose su sužadėtiniu Art- 
tony Armstrong-Jones.

Gudijoje didelius plotus. Autorius 
ypač akcentuoja didelę reikšmę 
anų rusiškųjų žemių, kai prasidė
jo mirtina lietuvių kova su vokie
čių ordinu ir kai pagoniškoji Lie
tuva iš vakarų puses buv„ stipriai 
ekonomiškai blokuojama. Žinoma 
“vyresniojo brolio” (rusų) nuo
pelnai “jaunesniajam broliui” yra 
neginčijamai aiškūs.

Pašuto yra, atrodo, pirmasis 
rusų komunistų istorikas, kuris ir 
“buržuaziniuose nacionalistiniuo
se” lietuvių istorikuose — turėjo 
pats pripažinti — žado kai kurių 
rimtų išvadų.

I-G (ELI)
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MINTYS DĖL STRAIPSNIO

“ PASIRYŽIMAS NUGALI VISKĄ ”
Perskaitęs “Mūsų Pastogėje” 

Nr. 9 “Pasiryžimas viską nugali”, 
norėčiau atsiliepti ir kai ką papil
dyti bei patikslinti. Nuoseklumo 
dėliai prisilaikysiu klausimų bei 
atsakymų tvarkos.

Klausiama: “Koks skirtumas 
tarp Lietuvos, Vokietijos ir Sydnė- 
jaus universitetų?”

Atsakoma: ... “Galiu pareikšti, 
kad mokslo lygis Australijos uni- 
versitetuise yra palyginti aukštas. 
Jis tikrai skirtingas nuo Lietuvos 
ir Vokietijos anuometinių univer
sitetų lygmens”.

Kiek žinau, Australijoj, bent 
Sydnėjuj, Vytauto Didžiojo Uni
versitetas pripažintas tolygiu Syd
nėjaus Universitetui mokslo at
žvilgiu ir, sakysim, inžinierius 
baigęs V. D. Universiteto techni
kos fakultetą, priimamas į “The 
Institution of Engineers, Austra
lia". Esant nariu, atviras kelias 
į visus inžinieriaus darbus, nes 
diplomo rodymas nereikalingas. 
Baigęs Sydnėjaus universitetą, 
dažnas važiuoja į Vokietiją moks
lo pagilinti, o ne atvirkščiai.

Klausiama: “Ką galvojat apie 
šio krašto studentus?”

Atsakoma: “Universitetuose jie, 
suprantama, įsigyja profesinę 
praktiką ir tampa gerais savo sri
ties specialistais, tačiau gyvenimo 
problemom jie nėra pilnai paruos
ti.”

/ Universitetuose studentai-ės pa
ruošiami teoretiniai, jiems sutei
kiamos plačiausios ir naujausios 
žinios, jie išmokomi naudotis kny
ga (kaip daugelis profesorių sa
ko), o praktikos teduodama tik 
reikalingas minimumas. Tikrąją 
jh'aktiką įsigyja už universiteto 
sienų ir tampa gerais specialistais 
tik po ilgų darbo metų savo spe
cialybės srity.

Universitetuose keliamos ir gy
venimo problemos bei nurodomi 
keliai joms spręsti, bet pats spren
dimas paliekamas ateičiai ar indi
vidualiam būsimo visuomenės ar 
politkos darbuotojo sugebėjimui.

Klausiama: “Kodėl, jūsų nuo
mone, nėra bendro sutarimo ir 
nuoširdesnio darbo tarp mūsų se
nų ir naujų akademikų?”

Atsakoma: “Aš manau, kad mū
sų vyresnioji karta, taip pat ir 
senieji mūsų akademikai emigra
cijos pasėkoj negali absorbuoti 
naujų idėjų ir todėl nepajėgia ir 
neįstengia pakreipti jaunimo gei
džiama kryptimi. Šiose savo gy
venimo sąlygose jie negali net at
naujinti ar pagilinti savo anksčiau 
įgytų žinių, kas rodo jų dvasinį 
ir profesinį kritimą, kai tuo tar
pu jaunieji akademikai, gavę nau
jas idėjas ir naują dvasią, yra 
spvo gyvenimo kilime.”

Sutinku, kad jaunieji akademi
kai yra savo gyvenimo kilime, 
dar pridėčiau: “ir tautos bei val
stybės ateities kūrėjai bei vairuo
tojai.” Negaliu tačiau sutikti, kad 
senieji akademikai atsilikę ir ne
pajėgūs absorbuoti naujų idėjų 
ir kad jie negali pagilinti bei at
naujinti įgytų žinių. Tik noro ir 
pasiryžimo reikia, pagal interview 
antraštę. Senieji akademikai, dir
bą savo profesijoj — agronomai, 
daktarai, inžinieriai (pastarųjų 
dirba visas 100% savo srity), — 
skaito savo srities žurnalus, seka 
literatūrą bei naujus mokslo išra
dimus. Jie nėra atsilikę; jie pa
jėgia absorbuoti naujausias idė
jas bei eiti su gyvenimu. Ar gali
ma skaityti atsilikėliais tuos aka
demikus, kurie, nors ir nedirba 
savo srity, bet seka savo literatū
rą ir įdomaujasi gyvenimo bei 
mokslo pažangą'? Pažįstu porą tei
sininkų, kurie ir nedirbdami savo 
srity įdomaujasi jiems rūpimais 
klausimais, lanko bibliotekas ir 
dažnai jų straipsnius skaitome 
“M.P.”. žinoma, yra ir tokių aka
demikų, kuriems rūpi tik darbas 
ir daržas, nes jų daugiau niekas 
neįdomauja. Tokių buvo ir Lietu
voj. Visokių yra — visokių rei
kia.

O kaip gi su laisvos profesijos 
darbuotojais, kurių tarpe yra ir 
akademikų, pav. menininkų. Tie
sa, daugumos jų pragyvenimo šal
tinis nėra profesijos išdava, bet 
mes matome jį dvasinį pasireiš
kimą, jų kūrybą, jų dažną dalyva

vimą meno parodose net už Aus
tralijos ribų. Dažnai skaitome sve
timuose laikraščiuose atsiliepimus 
apie mūsų menininkų kūrybą, pa
žymint naujų idėjų jieškojimą bei 
jų užfiksavimą. Tiesa, kad jų dva
siniam pasireiškimui yra sunkios 
sąlygos; gal tatai ir sulėtina jų 
kūrybos našumą, bet anaiptol ne
drįsčiau tvirtinti, kad jie nepajė
gūs absorbuoti naujų idėjų.

Klauriama: “Ar negalima būtų 
rasti bendrų veikios kelių tarp 
jų?”

Atsakoma: “Aš manau, kad 
bendro kelio jieškojimas yra be
viltiškas, nes senoji inteligentija, 
atsidūrusi darbininko būvyje, ne
gali pasiekti jaunųjų lygio ir ne
gali jiems vadovauti.”

Opus klausimas, dar opesnis at
sakymas. Opesnis ir todėl, kad 
klausiama apie akademikus, o at
sakoma apie inteligentus, kurių 
eilėse gali būti ir neakademikų. 
Studentų draugija yra studen
tams. Senieji akademikai čia ga
li pasireikšti tiek, kiek jie reika
lingi studentamas moraliai ar ma
terialiai paremti. Ir nemanau, kad 
būtų buvę atsisakyta iš senųjų

įvairu ir idomu
(

NUOSTABUS AUGALAS
Port Moresby (N. Gvinėjoj) ne

žinomos kilmės augalas per 35 die
nas išaugo 40 pėdų aukščio. Daržo 
savininkas sako, kad galima buvę 
stebėti pačią augimo eigą, kai per 
vieną dieną iš mažo diegelio už
augusi pilna pėda.

*
NAUJAS TUNELIS

Anglija siūlysianti Prancūzijai 
iškasti tunelį po Lamanšo kanalu. 
Tunelis kainuosiąs apie 100 mili
jonų svarų.

IŠGELBĖTA 5000
Australijoje praėjusiais metais 

išgelbėta apie 5.000 žmonių, kurie 
skendo besimaudydami jūroje.

PASTAS PELNOSI
Pašto departmentas Australijo

je 1958-59 metais turėjo £ 6.043.434 
pelno, t.y. £ 2.033.254 daugiau ne
gu praėjusiais metais, šios paja
mos yra apskaičiuotos prieš pašto 
tarifų pakėlimą.

SLAPTI KOMUNISTŲ t 
DOKUMENTAI

Australijos saugumas turįs slap
tus komunistų veiklos dokumen
tus, kuriuose ryškėjanti antival
stybinė komunistų veikla. Nori
ma, kad šie dokumentai, parlamen
tui sutikus, būtų paskelbti viešu
mai. Šitoks žingsnis galėtų atida
ryti visuomenės akis dėl komunis
tų partijos subversyvinės veik
los.

GILI SKYLĖ

Demokratų partijos senatorius 
Amerikoj Magnusonas pareiškė, 
kad jis yra įgaliotas kreiptis į JAV 
kongresą, jog būtų paskirta 1 mil. 
dolerių suma išgręžti skylei Ra
miojo vandenyno dugne. Norima 
.ištirti, kas randasi po žemės luobu. 
Žemės luobas esąs tarp 4 iki 40 
mylių storio.

KELIAS VIRŠ
v “PASAULIO STOGO”

Azijos vyriausybė tikisi 2-jų 
metų laikotarpyje išvesti plentą 
per Vietoves, kurios dar iki šiol 
yra pasakų gaubiamos. Šis plen
tas prasidės Persijoje, kur jungs 
visus didžiuosius miestus, išsities 
per Himalajų slėnius ir ves pro In
dijos šventyklas ir apleistus piet
ryčių Azijos senosios civilizacijos 
miestus. Plentas kirs džiungles, 
pilnas laukinių žvėrių, upes, ku
rios beveik išdžiūna sausros metu, 
bet kurios pavirta ūžančiomis jū
romis potvynių laikais ir pasieks 
vadin. “pasaulio stogą” — Afga
nistano kalnus.

Šis plentas jungs Ankarą (Tur
kijos sostinė) su Saigonu (Viet- 

akademikų vienaip ar kitaip pa
remti studentus, jei į juos yra bu
vę kreiptasi. Tiesa, kad į studen
tų subuvimus mažokai atsilanko 
senųjų akademikų, o iš kartojusių 
mokslus Sydnėjaus universitetuo
se iš viso labai retas ten matosi. 
Išimtį čia sudaro Inž. ir Arch. 
Draugijos nariai, kurių daugumas 
yra nuolatiniai studentų pobūvių 
lankytojai.

Inž. Draugijos nariais yra visi 
jaunieji inžinieriai, baigę Sydnė
jaus Universitetą. Jie tačiau ran
da bendrą kalbą, jie papildo vieni 
kitus bei pasidalina savo patirti
mi ir žiniomis.

Studentų dauguma, kurie visi 
baigę ‘Sydnėjuje aukštuosius mo
kslus, o ir jaunieji akademikai, 
atvykę iš kitur, yra Sambūrio 
“Šviesa” nariais, kur gražiai ben
drauja ir su senaisiais akademi
kais. Tenka tik pasidžiaugti ir 
palinkėti sėkmės, tik apsidairyti 
aplinkui, o ne pulti į pesimizmą.

Baigdamas norėčiau dar pasa
kyti, kad šis paskutinis mano pa
tikslinimas liečia ir p-lės A. Grin- 
cevičiūtės pasisakymą tuo pačiu 
klausimu (“M.P.” 10).

(

nam) 8.000 mylių nuotoly, o taip 
pat Ankarą su Singapūru — 
8.500 mylių.

PER LĖTAI

Maskvos komunistų partijos ofi
ciozas “Pravda” kritikuoja visą 
eilę sąjunginių valstybių dėl apsi
leidimų namus remontuojant. Jų 
tarpe minima: Kazakija, Azarbei- 
džan, Kirkizija ir Tadžikas, šios 
“respublikos” baramos, kad neiš- 
pildžiusios “plano”. Pavyzdžiu pa
duodamas vienas namas Petroza- 
vodske, kuris buvęs remontuoja
mas 15 menesių ir pagaliau palik
tas likimo valiai... be stogo.

AUSTRALAI ATSILIEKA NUO 
EMIGRANTŲ

Paskutinėmis statistikos žinio
mis, emigrantų vaikai esą daug 
geresni mokiniai nei australų.

Esą 7-9 metų amžiaus grupės 
55% emigrantų vaikų turį geres
nius pažymius nei australai, o pra
dedant 15 metų emigrantų vaikų 
pranašumas siekiąs net 67%.

Sir Kingsley Norris, Queenslan- 
do “Gerųjų Kaimynų Draugijos” 
(Good Neighbour Council) pirmi
ninkas, kalbėdamas šiuo reikalu, 
pasakė, kad “asimiliuoti emigran
tus, t.y. padaryti juos tokiais, 
kaip mes patys esame — būtų bai
sus dalykas." Tačiau, esą, labai 
svarbu pritraukti ir priimti emi
grantus į savo visuomenės tarpą. 
Jis pabrėžė, kad tiktai emigrantų 
kultūros ir pramonės pakėlifno dė- 
ka Australijos gyventojo būvis ir 
jo ateitis šiandieną stovi ant tvir
tų pamatų. Baigdamas savo kalbą, 
Sir Kingsley Norris priminė pasa
kojimą apie gerąjį samaritietį ir 
ragino priimti į Australiją dau
giau nepajėgių darbui pabėgėlių, 
dar iki šiol vargstančių ir ken
čiančių nedateklius.,

PIRMOJI AUTOSTRADA

NSW vyriausybė nori nutiesti 
plentą — autostradą tarp New- 
castelio ir Sydnėjaus. Šiam tiks
lui jieškoma vietinio ar užsienio 
rangovo, kuris apsiimtų atlikti šį 
darbą ir vėliau kelią remontuotų. 
Panašių kelių Australijoje itin 
pasigendama.

AMERIKIETIŠKAS SATELITAS

Amerika iššovė 90 svarų sate
litą, kuris suksis milijoniniam my
lių nuotoly aplink saulę. Sateli
tas buvo numatytas iššauti gruo
džio mėnesį, bet dėl tūlų nesklan
dumų pakilo į erdvę tik kovo 11 
d. Jo greitis — 25.000 mylios į 
valandą.

• v.
NUSIPIRKO MALŪNSPARNIUS

Rusija nusipirko Amerikoj 4 
malūnsparnius (helicopter), ku-

GROŽINĖS ANGLŲ LITERATŪROS
APŽVALGA

(NUO 1900 IKI 1950 M.)

V-

III DALIS
Glaudus apmatų (struktūros) 

ir ataudų (tekstūros) suliejimas 
į vienybę yra vienas žymiausių 
XX amžiaus prozos laimėjimų. O 
taip pat ir stiliaus būtinumas, ne 
kaip papuošalo ar dekoracijos, 
bet kaip konstrukcinės sąlygos.

Vienas didžiausių moderniosios 
anglų literatūros pijonierių, kuris 
tik dabar pradėtas tinkamai ver
tinti, yra Joseph Conrad. Jis per 
ilgai buvo laikomas keistuoliu. 
Niekas geriau už jį neapibrėžė 
romano esmės:

— Romanas' yra mūsų draug- 
žmonių būties suvokimas, pakan
kamai ryškus, kad įsisavintų for
mą vaizduotinio gyvenimo, kuris 
daug ryškesnis negu pati tikrovė. 
Tad mano pareiga, pasinaudojant 
rašytiniu žodžiu, priverst jus gir
dėti, jausti. O, svarbiausia, pri
verst jus matyti. Retas kuris rašy
tojas turi valios arba gabumo są
moningai įžvelgti giliau po mums 
žinomų emocijų paviršium.

Štai dėl ko jis turėjo sutirštin
ti savo stiliaus ataudus (tekstū
rą), kaip kad tai darė ir roma
nistas Henry James. Štai dėl ko 
jis sujaukia pasakojimo chronolo
giją, kaitaliodamas laikus, izoliuo
damas įvykius anapus laiko, įves
damas pertraukas, kol charakte
riai įgyja solidumo bei gelmės, — 
visa tai labai būdinga šiandieni
niam romanui.

★
. XX amžiaus romanas pasinėręs 
vidiniame žmogaus pasaulyje. 
Garsi J. Joyce’o Ulysses didvyrio 
Leopold Bloom scena, kai šis atei
na į kapines laidotuvių metu. 
Karstą leidžiant duobėn, jo mintys 
visai nesiriša su gedulinguoju 
įvykiu, jis tuo tarpu mąsto apie 
kapų sargo juodą švarką, apie jo 
sagas. Tai palaidos svajonės, vidi
nis monologas, protautinis turi
nys tikrovės skliausteliuose. Tai 
ne individualaus proto paveikslas, 
bet mūsų visų protas, ką mes vi
si panašiose padėtyse apytikriai 
galvotumėm. Suvesdamas tuos tu
rinius į vidutinio žmogaus ben
drą vardiklį ir neoriginalumą, ta
čiau saviškai apribodamas jų kryp
tį, autorius suteikia charakteriui 
išskirtinį protinį lygį.

Daug poetiškeSnė ir muzikales-, 
nė yra Virginia Woolf savo roma
ne Mrs. Dalloway. Tai nuolatiniai 
niekuomet neuždaromi skliau
steliai; tačiau gana tvirtai užin- 
karuoti tikrovėje. Čia protas pat
sai šneka, aišku, griežtoj autorės 
kontrolėj, bet be jos tiesioginio 
įsikišimo, be komentarų. Tai gry
nas “sąmonės-srovės” metodas.

riais naudosis Chruščiovas ir kiti 
aukštieji sovietų pareigūnai. Vie
nas iš šių lėktuvų yra tikras JAV 
prezidento Eisenhoverio malūn
sparnio antrininkas. Chruščiovas 
šia susisiekimo priemone buvo su
žavėtas po paskraidymo Vašing
tone, kada jam buvo aprodyta so
stinė iš oro.

“ČAIKOS” AUTOMOBILIS
Ženevos auto parodoje rusai iš

statė savo naują liuksusinį auto
mobilį “čaika”, kuris išvysto 195 
arklio jėgas. Palyginus su kito
mis mažesnėmis mašinomis, šis ru
sų modęlis atrodąs lyg tankas.

“Čaikos” automobiliai gamina
mi masiniai, nes ruošiami ekspor
tui.

NAUJA TELEVIZIJOS SISTEMA
Išrasta nauja televizijos siste-; 

ma, kuri perduoda žemėlapius, 
schemas ir paveikslus telefono ka
belių pagelba gana tolimoms dis
tancijoms. Sėkmingas bandymas 
atliktas tarp Romos ir New Yor- 
ko. Tatai esą labai reikšmingas 
atradimas kariniu požiūriu.

i
MIRTIES BAUSMĖ MOTERIAI

Adelaidėje kovo 11 d. buvo nu
teista mirties bausme moteris G.E. 
Bristo v (41 metų) už savo vyro 
nužudymą. Jeigu valstijos vyriau
sybė nedovanos bausmės, tai bus 
pirmoji moteris šiame šimtmety
je pakarta Pietų Australijoje. 

Tos pačios rašytojos prozos kūri
nys The Waves yra abstraktinės 
beletristikos šedevras. Tai bale
tas su šokėjais, kurie reiškiasi ne
pabaigiamais vidiniais monolo
gais, uvertiūromis ir interliudais 
registruojant saulės slinktį virš 
beasmeniškos jūros.

Sąmonės — srovės metodą pir
mas paskelbė amerikiečių filozo- 
fas ir psichologas William James 
dar 1890 m.:

— Sąmoningumas nesireiškia 
paskirais lyg sukapotais gabalais... 
Jis be varžtų, jis srovena... Ta
tai pavadinkime minčių srove, ar 
subjektyvaus gyvenimo srove.

Šiuo metodu sąmoningai pirmo
ji pasinaudojo Dorothy Richard
son savo romane (1915) Pointed 
Roofs. Štai šios knygos technikos 
esmė kaip ją suglaudė May Sinc
lair:

— Miriam (romano herojė) są
monės akimirkos seka viena kitą, 
arba viena kitą perkerta; akimir
kos kupinos virpulių, beveik iki 
sprogimo įtemptos akimirkos... 
nėra dramos, situacijų, pastovių 
scenų. Niekas neįvyksta. Tik gy
venimas slenka ir slenka. Tik Mi
riam sąmonės srovė slenka ir 
slenka.

Šiai technikai tvirtinti įsipilie- 
tinus anglų literatūroje, staiga at
jaunėjo prieš šimtą metų rašiusi 
Jane Austen, kurios romanuose 
jau randame vidinį monologą, pa
laidas svajonės tikrovės skliauste
liuose. Taip pat, kaip minėjom, 
sumodernėjo ir J. Conrad su Hen
ry James’u.

Šiam metodui nuolat priekaiš
taujama, girdi; jis visą pasaulį 
paverčia beprotnamiu ir karčia
ms. Vadinasi, jis teisingas vaiz
duojant pamišėlius bei girtuok
lius, tačiau klaidingas vaizduo
jant normalų žmogų. Tačiau psi
chologiniai tyrimai rodo, kad pa
našus procesas vyksta ii’ norma
laus žmogaus mąstysenoj, kad pa
laida vaizduotė kasdieniam gyve
nime nustelbia logiką, atseit, jei-

KAS ATSITIKO SU KOMSOMOLO VADAIS 
VILNIUJE

Aiškėja, kad vasario 11-12 Vil
niuje įvykusio komsomolo suva
žiavimo metu ligšiolinė tos orga
nizacijos vadovybė Lietuvoje bu
vo lyg viesulo nušluota. Ne tik 
neliko nei vieno to paties sekre
toriaus (tai yra, mūsiškai tariant, 
centro valdybos prezidiumo na
rio), nei vieno to paties biuro (tai 
yra, centro valdybos) nario, bet 
ir visame centro komitete (mū
siškai tariant, taryboje) iš 81 na
rio tie patys liko tik penki! 24 
kandidatai į CK — visi nauji. 
Devyni revizijos komisijos nariai 
— visi nauji. Iš senos revizijos 
komisijos tik vienaa narė, A. Na- 
vickytė, pakilo į Centro komitetą.

Tokių stambių permainų nebu
vo net prieš septynerius su vir
šum metų, dar Stalinui gyvam te
beesant, kai 1952 m. gruodžio 12 
į komsomolo viršūnę atėjo Juozas 
Petkevičius, išbuvęs joje ligi šių 
metų vasario 12 dienos. Kaip 
anuomet Antanas Raguotis, per
skaitęs suvažiavime apyskaitinę 
kalbą, staiga dingo iš viešumos, 
taip dabar dingsta Petkevičius ir 
visi jo pagrindiniai bendradar
biai (J. Petkevičiaus vietą ir kom
partijos centro komitete jau užė
mė naujas komsomolo vadas, A. 
česnavičius).

Permainos, matyt, buvo supla
nuotos jau anksčiau. Neš 1959 m. 
gruodžio 12 d. Komjaunimo Tie
soj paskutinį kartą buvo A. Lau- 
rinčiuko, kaip redaktoriaus, para
šas. Po to Komjaunimo Tiesa vi
są laiką buvo pasirašoma redakto
riaus pavaduotojos J. Civilkaitės. 
Dabar, vasario 12 vakarą buvo 
formaliai sudarytas naujas cent
ro komitetas ir jo biuras bei sek
retoriatas, o jau tą naktį spaus
dintoji Komjaunimo- Tiesa išėjo 
su J. Civilkaitės kaip redakto
riaus, ne kaip pavaduotojos para
šu.

gu romanistas nori likti ištikimas 
tikrovei, jis privalo naudoti są
monės-srovės techniką. Nors ir tai 
skamba paradoksu, bet tiesioginis 
pasakojimas yra tikrovės iškrei
pimas. 1922 m. rašytoja Katherine 
Mansfield aistringai klausė:

— Kaip mes atkursim tuos 
virštonius, pustonius, ketvirtato- 
nius, tuos svyravimus, abejojimus, 
minčių užuomazgas, jeigu prie jų 
prieisim tiesiogiškai?

★
Romanistas konstruoja dirbti

nius sapnus bei dirbtines sąmones 
-sroves, ir jam pasiseka tiktai 
tuomet, kai jis naudoja tą patį 
procesą, kurį naudoja ir pati tik
rovė. F. Dostojevskis dar prieš 
William James’ą suformulavo šią 
teoriją (Doras Vagis apysakoje):

— Mes gerai žinome, jog kar
tais mūsų smegenis tuo pačiu metu 
prasiaubia ištisi minčių srautai, 
nors tai yra mintys, kurių nega
lima išreikšti paprasta žmonių 
kalba, o tuo labiau — literatūri
ne. Bet gi čionai mes bandysim 
išreikšti mūsų herojaus mintis bei 
patiekti skaitytojui bent jų bran
duolį, taip sakant, kas jose yra 
esmingiausia ir arčiausia realybei. 
Mat gi, daugis mūsų minčių, jei
gu jas pareikšim paprasta kalba, 
atrodys visiškai nerealios. Štai 
dėl ko jos. niekuomet ir nėra 
reiškiamos, nors kiekvienas žmo
gus tokias mintis mąsto.

Sąmonė — srovė geriausiai at
sako mūsų amžiaus reikalavimams. 
Tai kolektyvįnė, telktinė amžiaus 
sąmonė, siekianti naujų gelmių, 
auganti, turtėjant:.

Romanas tampa viešpataujan
čia literatūrine forma. Iš jo mes 
reikalaujam gyvenimo esmės į- 
žvelgimo, žmogaus prasmės at
skleidimo, tragiško likimo išryš
kinimo, kaip kad iki tol mes rei- 
kalaudavom iš poezijos bei dra
mos. Kad ir į šiuos klausimus re
tai sulaukiam atsakymų, tai bent 
randam bandymus. Romanas pa
sidarė ne pramoginis, bet rimtas 
reikalas. P.A.

Iš penkių pasilikusių senųjų 
CK narių trys yra komsomolo or? 
ganizacijos prižiūrimų leidinių 
redaktoriai: J. Papašinskas — 
Jaunimo Gretų (iliustruotas mė
nesinis žurnalas), M. Marcelis — 
Lietuvos Pionieriaus (dukartsavai- 
tinis laikraštukas mokyklinio am
žiaus vaikams) ir A. Dulinskas — 
Genio (mėnesinis iliustruotas žur
nalas mažamečiams). Kiti du seni 
CK nariai — V. Morkūnas ir V. 
Peisaravičius.

Iš redaktorių krito ne tik Lau- 
rinčiukas, bet ir A. Jonynas, ak
las rašytojas (ir aklas komunis
tas), Moksleivio redaktorius (mė
nesinis žurnalas vyresniesiems 
moksleiviams).

Laurinčiukas su Petkevičium 
pereitą vasarą buvo Vienoj, so
vietų organizuotame jaunimo fes
tivalyje, matėsi su vienu kitu lie
tuviu iš Vakarų, jų tarpe su J. 
Valaičiu, su kuriuo paskui Lau
rinčiukas polemizavo per savo 
laikraštį.

Pranešimai suvažiavime ir dis
kusijos po jų buvo visiškai tra
faretinės kalbelės, iš kurių visiš
kai nematyti nei ryškesnių pagy
rimų, ne ryškesnių priekaištų lig
šioliniams komsomolo vadovams 
Lietuvoje. Suvažiavimo rezoliuci
joje, tačiau, ligšiolinės vadovybės 
darbas įvertintas tik “patenkina
mai”.

Suvažiavime buvo trys, svečiai 
iš maskvinio komsomolo centro 
komiteto, jų tarpe B. čirkovas. 
šis svečias po suvažiavimo ne tik" 
neišvyko į Maskvą, bet pasiliko 
Vilniuje faktinuoju šeimininku, 
būtent, antruoju sekretorium 
(mūsiškai tarint, Centro Valdybos 

vicepirmininku). Prie Petkevičiaus 
antras sekretorius irgi buvo rusės 
— G. Fedotovas.
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, J.A. KVARACIEJUS

KAPITALISTINIU VERGU MEDŽIOKLĖ
' t t

(FELJETONAS)
Jūsų korespondentas, norėda

mas patikrinti, kaip sekasi tautie
čiams, patekusiems į kapitalistų 
vergiją, turėjo vien tik nemalo
numus. Kol giri tautiečio naujin- 
tėlius mūrinukus namus, švelniai 
glostai iškaštingą automobilį pa
ltai plauką, įvestas į smiltakmenio 
garažą, kol entuziastingai vertini 
margaraščius, minkštai įspyruok- 
lintus baldus, su pamaldžia nuo
taika stabteri prie kiekvieno vi
dinio ar išorinio patogumo, dvi
gubai pakeldamas kiekvieno įren
gimo kainą, išaukštindamas iki 
padangių šeimininko sodininkystės 
sugebėjimus, su didele meile ap- 
čiupinėdamas aliai vieną vaisme
dį, prie širdies prispausdamas gė
lės žiedą, patapšnodamas sodriai 
nusirpusį meloną, — tautietis kar
tais pakviečia tave į blizgančią 
virtuvę, prašydamas rūpestingai 
nusišluostyti kojas ir pavaišina 
vyno stiklu, atsiprašinėdamas, kad 
nieko geresnio neturi, nes vakar 
buvo svečiai.

Bet kaip tik paklausi:
— Kaip tau, brangus tautieti, 

sekasi nešti kapitalistinė vergija?
Tuoj griebia už pakarpos ir me

tą pro duris.
šitaip apčiuopiamai pamokytas, 

kreipiausi į moterų globos sekci
ją, prašydamas nurodyti man ke
letą nusigyvenusių tautiečių trem
tyje. Jos su mielu noru davė man 
adresą, sekantį savaitgalį nusi
pirkau kuo stipresnio gėrimo bu
telį ir išsileidžiau į kelionę pa- 
čian tolimiausian priemiestin su 
labai negeru vardu.

Penki viduramžiai vyrukai gy
veno viename asbestiniame name
lyje. Visi penki jau buvo pradėję 
gerti prieš dvidešimt keturias va
landas, vadinasi, tuojau baigę sa
vaitinį darbą penktadienio popie
tę. Ištekliai buvo sunaudoti, kar- 
Čiamos seniai uždarytos, tad aš 
patekau su savo buteliu kaip ge
gužės lietus. Kambarys, kuriame 
gėrėme, tikrai atrodė kaip kapi
talistinės vergijos išdava: lovos 
sujauktos, kaip proletarinės rašy
tojos žemaitės apysakose, ant 
grindų grožėjosi dviejų colių šiu
kšlinis sluogsnis. Trumpai sakant, 
tikras kapitalistinio išnaudojimo 
reginys.

Antrą stiklelį begeriant ir sa
kau:

— Vyrai, kaip jums patinka ka
pitalistinė vergija?

Įsivyravo kambaryje tyla. Nie
kas nieko nesakė. Skambėjo tik 
stikliukai, kol iki paskutinio lašo 
išbaigė mano butelį. Po to vienas 
viduramžis tautietis šiaip taip 
atsistojo ant kojų ir tarė:

— Ar turi dar kitą?
— Dovanokit, ne!
— Tai ko čia tu mus dar klau

sinėj!! Jeigu tu — maskolių šni
pas, tai turi turėt ir pinigų!

Išrengė mane iš švarko, atėmė 
kas ten dar buvo likę parvažiuoti 
namo, išmetė į kitą kambarį ant 
supelėjusių baldų, o patys gėrė 
iki sekančios popietės.

Per dvi valandas parėjęs pės
čias namo, ėmiau galvoti apie 
naują taktiką. Reikėtų pašnekinti 
buržuazinius nacionalistus. Mūsų 
mieste gyvena kaip tik toks vie
nas, buvęs Lietuvos ministeris, 
skriaudęs liaudį, o dabar nusigy
venęs, senatvėje patekęs į kraš

tutinį vargą svetimame krašte.
Iššokęs iš autobuso stačiai pa

tekau ant buržuazinio nacionalis
to, kuris tuo metu ramiai sau 
vaikštinėjo savivaldybės pievelė
je, įkvėpdamas gražaus, saulėto 
rytmečio orą. Anapus jo rikiavosi 
žaismingai spalvoti namukai, į 
kurių vieną mane ir pakvietė bur
žuazinis nacionalistas.

Viduje gėrėme kavą, rodė man 
savo memuarų ištraukas, rodė nuo
traukas iš savo buržuazinio gy
venimo.

— O kaip savo senatvėje išgy
veni kapitalistinę vergiją?

Ištaigiame dviejų kambarių ir 
virtuvės butelyje, kurį jis gavo iš 
australų vyriausybės kaip eilinis 
pensininkas, nieko daugiau stip
resnio nebuvo, kaip jis su savo 
senute, taigi iš jų žvilgsnio su
pratau, jog čionai nesu pageidau
jamas svečias. Nelaukdamas, kol 
policija įsikiš (jie turi ir telefo
ną), aš tučtuojau iš ten išsivie- 
tinau.

Kas man, Sniečkaus ir Paleckio 
agentui, beliko daryti šiame ka
pitalistinės vergijos šalyje?

Kai kas dar liko!
Mūsų mieste gyvena toks Pet

rukas. Pasigailėk, Viešpatie, daug 
kartų trenktas! Kadangi jis 'nėra 
toks galutinai siaubingas, tai visi 
australų beprotnamiai su šypse
na jį išleidžia į namus. Jis buvo 
tobulai atsipalaidavęs nuo kapita
listinės vergijos. Paleistas iš be
protnamio, jis visuomet vaišingai 
priglaudžiamas Išganymo Armijos 
namuose, niekam nieko nepadaręs 
žmogus, gal, kartais paprašąs vie
no stiklelio lietuviškoje šio mies

SPAUDOS PERŽIŪRA
Pagaliau surado gyvenimo prasmę

Petkevičiai (kensingtoniškiai) 
turi didelę maisto krautuvę ir la
bai gerai jiems sekasi. Jie sako, 
kad nenori nei pagalvoti apie 
Australiją, kur reikėjo dirbti tik 
už pragyvenimą.

Silvestras Balčiūnas, kartu su 
broliais sudarė firmą iš kelių krau
tuvių ir verčiasi gėrimų preky
ba. Sekasi gerai.

Olšauskai gyvena pas S. Balčiū
ną ir dirba jo biznyje. Patenkin
ti.

Tamošaičiai dirba abudu. Krau
ją pinigus į kišenių. Uždirba ge
rai.

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė 
labai patenkinta gyvenimu Chi- 
cagoje. (T.A. Nr.8).

Rimtas tikslas
— linksmos priemonės

“Prie to gėrimai, gėrimėliai... 
Linksma kapela... pakili nuotai
ka. .. Visas baliaus pelnas skiria
mas lietuviškos koplyčios {ruoši
mui”.

(Iš Adelaidės Liet. Caritas bly
nų baliaus Liet. Namuose skel
bimo).

Jums reikia akinių! ....
“Jau kelintas kartas Dirvoj pa

sirodo padejavimų, kad naujasis 
Dirvos šriftas esąs persmulkus. 
Kad vyresnio amžiaus žmonėms 

to smuklėje.
— Kaip tau kapitalistinė ver

gija? — vieną dieną paklausiau, 
kai jis buvo palaidas.

— O, aš žinau, ko tu nori!
— Reiškia, mes draugai?
— Taip, mes draugai! Aš nu

važiavau į Melburną, nuėjau į 
sovietų konsulatą, žinai, aš ru
siškai kalbu! Man davė daug kny
gų, literatūros, prašė pasiskaity
ti. žinote visos tos knygos gerai 
rašo apie Lietuvą, ir aš pasakiau, 
kad noriu ten grįžti, bet konsulas 
pasakė, kad dabar laivų nėra, vi
sos vietos užimtos.

— Tai reiškia, kad tu vėl turė
si gyvent kapitalistinėj vergijoj?

— Jokioj aš vergijoj negyvenu, 
niekur aš fabrike nedirbau! Kai 
nusibosta Išganymo Armijos prie
glaudoje valgyti valdišką maistą, 
aš nueinu pas tautiečius, pavaiši
na koldūnais, cigaretėmis, o kar
tais ir vynu, dar duoda paskai
tyti buržuazinių nacionalistų 
spaudos, sumoka už autobusą... 
Taip ir laukiu, kol mane repatri
juos į mylimą tėvynę.

Parašiau j Canberrą sovietų am
basadoriui, kad Petruką, kaip ka
pitalistinės vergijos nepagadintą 
pilietį tuojau grąžintų Lietuvon.

Ambasadorius man atsakė:
■— Atsiliepdamas į jūsų raštą 

(slaptas mūsų susirašinėjimo nu
meris), turiu garbės pranešti, kad 
po to, kai mes grąžinom Lietu
von vieną profesorių iš Melburno, 
bepročių repatrijavimo sąrašas 
laikinai uždarytas. Geriau pasiū
lykite ką nors iš tikrų kapitalis
tinių vergų.

O kur aš jų gausiu!

laikraščių raidės jau sunkiai be
įžiūrimos, tai yra visai normalus 
reiškinys, ir tai nereiškia nieko 
kita, kaip tik tai, kad jiems atė
jo laikas apsilankyti pas okulistą 
ir prisirinkti akinius (žinoma, 
tautininkiškus. Red.). Dirva, 
Nr. 7-4.

Drąsus pasiūlymas -
“Dirvai nekenktų drąsiau pa

kalbėti ir tautininkų reikalais” 
Dirva, Nr. 7-4.

Dvi nuominės — pasirinktinai
“Metmenys” savo turinio įvai

rumu, svarstomųjų minčių gilumu 
bei estetine išvaizda aiškiai rodo 
lietuvių išeivijoje esančių mūsų 
kūrybinių jėgų stiprumą”. Dirva. 
Nr. 6-6.

“Metmenims” tuo tarpu linkė
tina vengti vidutiniškumo ir filo
sofinio vulgarumo ir pabandyti 
ką nors originalaus atspausdinti” 
Draugas, 16.1.60.

Angliška lietuvybė
“Ir paskaičius šiuos angliškus 

straipsnius suabejoji, ar yra būti
na mokėti lietuviškai, kad būtum 
lietuviu?. Draugas, 30.1.60.

Kokie grįžta Lietuvon?
“J. Kaškevičius-Kaškaitis, bu

vęs Brooklyne ir New Jersey gy
dytojas, už nelegalius abortus at
sėdėjęs bausmę, išvyko Lietuvon

REDAKTORIUS
* 

PULGIS ANDRIUŠIS

RINKIMŲ 
ĮKARŠTYJE %

šiuo metu krašto bendruome
nės apylinkėse pasaulėžiūrinė 
temperatūra gerokai prašokus 
šimto laipsnių ribą. Rinkiminis 
vaizdas iš pagrindų pasikeitė. At
simenam laikus, kai į balsavimų 
sueigas ateidavo tik senoji valdy
ba su žmonomis ir saujelė tau
tiečių, kurie tą sekmadienį nebū
davo pakviesti kur nors išgerti. 
Bet pirmininkaujančiam pagrie
bus kreidą rašyt naujiems kandi
datams, ir ta pati saujelė išbėgio
davo laukan.

Tie tamsūs, nepasaulėžiūriniai 
laikai jau praeityje. Įsisteigė lie
tuviški klubai, bendruomeniniai 
namai, altarijos ir špitolės (nega
vus leidimo parapijoms). Kaip 
ten berašytų mūsų didieji Čibi
ras, Puzdešris, Radzevičius ir 
Mauragis, bet DŪMTRAUKIS tu
ri konstatuoti neginčijamą faktą, 
kad visoms šioms įstaigoms tin
kamai susitvarkyti, mokėti ban
kams skolas reikalinga kažko dau
giau, negu moralinė parama.

štai iš čia ir kyla tautiečių su
sidomėjimas rinkimais į apylinkių 
valdybas, o ypač jų pasaulėžiūri
niu sąstatu. Pagal statutą lietu
viškoji bendruomenė apima cici- 
likus, lasininkus, katalikus, espe
rantininkus, evangelikus, filatelis
tus, svetimoterius, bepoterius, 
ekskunigus, tautininkus, tretinin
kus, krepšininkus, išskyrus tiktai 
komunistus. Visos šios pasaulėžiū
ros statutiškai glaudžiasi po vie
nos bendruomenės — močiutės 
sparnu.

Glaudėsi. Bet dabar nesiglau
džia. O jeigu ir glaudžiasi, tai 
nesusišildyti po sparnu, bet pa
tikrinti, ar jau padėjo kiaušinį, 
štai iš kur tas susidomėjimas apy
linkių rinkimais.

Reikia manyti, kad netolimoje 
ateityje nutars sukti sau atskirus 
lizdus ir tautininkai ir evangeli
kai ir cicilikai, pareikšdami pre
tenzijas j bendruomeninius kiau
šinius, kurių kiekvieną teks skal
dyti j penkias-šešias dalis, juoba 
kad dedančiųjų vištų skaičius pa
silieka vis tas pats, jeigu ne ma
žėja, kai kurioms vis išskrendant 
Amerikon. Kaip atrodys visos tos 
atskiros gūžtos, jau dabar nesun
ku pramatyti: apšepę, išsipešioję 
šiaudeliai, šalto neapykantos vėjo 
perpūstos, tarplizdinių peštynių 
apardytos.

Bet bendruomenės pasparnė vis- 
tiek lieka, kaip kas benorėtų ją 
apipešioti ar supasaulėžiūrinti. 
Jinai visiems lygiai atverta, kas 
tik nori susišildyti šaltuose sveti
mybių vėjuose.

KRONIKA
GERI VYRAI GEROJ GIRIOJ

Tūlas Sidnėjaus politikas, sėdė
damas Lietuvių Namuose (Red- 
ferne) prie skoningai ir turinin
gai paruošto stalo baigė šiltokas 
diskusijas šiais skambiais žo
džiais :

Taip, taip mano ponai! Alko
holis, žmona pametusi savo vyrą 
ir Bankstowno Namai protingų 
vyrų rankose gal ir galėtų būti 
nekenksmingi bendrąjam intere
sui”.

A šiomis dienomis mūsų redak
ciją aplankė Anelė ir Jonas Pru- 
šinskai iš Wollongongo. Jų dukre
lė Birutė, 15 m., neseniai vieną 
šeštadienį grįždama iš kino, niks- 
terėjo kairės kojos kulkšnelį, nu
gabenta į Patrick ligoninę dabar 
jau sveiksta ir netrukus vėl galės 

ir nutarė tenai pasilikti”. Dirva, 
Nr. 8-4.

Žino, kur lankytis
“Svečių tarpe matėsi ir tie, 

kurie mieliau lanko kokteilius, 
negu visus kitus lietuviškus paren
gimus”. Dirva, Nr. 5.

Liūdna, kad lietuviai turtingi
“Liūdniausia, kad gyvenimas 

rodo, jog žmonės pinigų turi, • 
organizacijoms lėšų trūksta”. M. 
Krupavičius Drauge, 16.1.60.

ANTANAS GUSTAITIS

PO PALME
Apkabinęs Cadillac’^, 
Giedu dievui prabangos, 
O širdy vis bangos plaka, 
Ūžia jūra Palangos.

Apkabinęs juodą damą, 
Ieškau kūno šilimos, 
O ausy vis šilkas šlama '.i 
Geltonkasės mylimos.

f

Apkabinęs liekną palmę, 
Aš svyruoju su medžiu 
Ir pro tylią la.pi; psalmę 
Ir pro šlamesį girdžiu —

Kaip užsveikina artoją 
Vyturėlis danguje, 
Kaip gegutė sukvatoja, 
Kuždąs kmynas su skuja,

Kaip ten vėjai susižino,
Šnera vandenys Merkiu, — 
Ir nuo vieno lašo džino 
Su ta palme aš verkiu.

Bostonai.

MĮSLĖ j
NEI KOMITETAS, NEI TARYBA, &

•j: NEI PROFSĄJUNGOS VALDYBA. g
(TAI JAU PRADĖK GALVOT, KAS TAI YRA).

g NE KĄ JIE DIRBA, NE KĄ JIE RAŠO, $
SAU YPATINGOS PAGARBOS PRAŠO. S

g: O JEIGU KAS GALVOT MĖGINA,
g: TAM- PRAGARO SMALA GRĄSINA. 8
g KIEK JŲ, YRA, Aš NEŽINAU: g:

GAL VIENAS, GAL DU, GAL IR KETURI? §•
O GAL TIEK, KIEK PIRŠTŲ ANT DEŠINĖS TURI?

£ TAD ĮSPĖK, JEIGU GALI! g
g IR VERTINGĄ DOVANĄ TURI. g

Atsakymai siunčiami sekančiam “Dūmtraukiui”.

tęsti laikinai pertrauktą mokslą. 
Jų sūnelis Algirdas-Algy, 17 m., 
gerai mokosi vietos gimnazijoje, 
pernai iš visų dalykų gavęs kre
ditus, rengiasi studijuoti medici
ną. Gerb. Prušinskai, seni mūsų 
skaitytojai, turi pelningą pieno 
baro įmonę, atvyko atstogų į mū
sų saulėtą pajūrį sustiprėti fiziš
kai ir dvasiškai, kad po to vėl 
galėtų pilni naujų jėgų griebtis 
savo pamėgto darbo. Malonūs sve
čiai redakcijai paaukojo 6/6 šilin
gus, už ką jiems ta proga pa
reiškiame padėką.

★ Mūsų nuolatinis skaitytojas 
ir uolus spaudos rėmėjas Rapolas 
Kastelnickis, gyvenąs Hobarte, 
praeitą mėnesį pardavė savo se
nuosius namus fabrikiniame ra
jone ir dabar džiaugiasi persikėlęs 
į naują rezidencinę vietovę, ne
toli vandens, medžiais apaugusia
me šlaite su plačiu, gražiu regi
niu į jūrą.

★ Daugelio organizacijų valdy
bų narys (teisininkų sąjungos pir
masis vicepirmininkas, miškininkų 
d-jos revizijos komisijos sekreto
rius), nuoširdus lietuvis, savo 
vaikus leidžiąs į lituanistinius kur
sus, važiuodamas iš lietuviškos 
gegužinės (kurios pelnas skiria
mas paremti skautams) susidūrė 
su kita mašina ir jo naujas Hol- 
denas smarkiai nukentėjo. Nelai
mė įvyko ne dėl jo kaltės, tad 
tikisi gauti kompensaciją, ko re

dakcija nuoširdžiai ir linki!
★ Mūsų pasižymėjusio bendruo

menės veikėjo P. Paukšteliausko 
vienintelis sūnus Vitas įstojo į 
Brisbanės valstybinę konservato
riją ir jau sėkmingai reiškiasi 
mūsų lietuviškuose parengimuose, 
talentingai atlikdamas smuiku su
dėtingus muzikos kūrinius, tuo 
suteikdamas daug džiaugsmo tau
tiečiams, o ypač savo tėveliams 
bei artimiesiems giminėms.

★ Geelonge gyveną* dali. J. 
Beldauaka*, nuosavame name įsi
rengęs saulėtą, erdvią studiją, 
prieš kurį laiką sėkmingai daly
vavo vietos australų menininkų 
parodoje, išstatydamas net penkis 
paveikslus. Jo spalvingi kūriniai 
buvo pačiame salės viduryje ir jo 
pavardė buvo linksniuojama vi
suose skelbimų plakatuose, gar
sindama lietuvių vardą svetimša
lių tarpe. Vieną savo vertinges
nių darbų dailininkas padovanojo 
moterų globos loterijai, tuo pa
rodydamas, jog dar neatitrūko 
nuo mūsų bendruomenės.

; 'f ' *
★ Perth’o L.B. Apylinkėje žino

mas ilgametis sporto rėmėjas V. 
Tilindis neseniai įsigijo sudaužy
tų automobilių remonto dirbtuvę 
ir nuoširdžiai pasiryžęs patarnau
ti tautiečiams. Redakcijos sporto 
skyrius ragina visus be išimties 
lietuvius neatidėliotinai pasinau
doti šia proga.
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GRAŽU, GRAŽU MŪS’ LIETUVOJ u
ŽEMAITIJOS KOLŪKIO “NAUJU KELIU” GYVENIMO ISTORIJA

(TEKSTAS BE JOKIŲ PAKEITIMŲ PARINKTAS IS JONO AVYŽIAUS KNYGOS “BUTKUS KERŠYTOJAS”, IŠLEISTOS VALSTY
BINĖS GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYKLOS VILNIUJE 1957 M. RED. TIK PRIDEDA SKIRSNELIŲ PAVADINIMUS.)

DR. J. SKIPIDORIAUS
FILOSOFINĖMIS TEMOMIS

Kolūkio pirmininko 
rinkiniai

Nors iki susirinkimo pradžios 
dar liko gera valanda, bet iki lu
bų prirūkytoje kolūkio raštinėje 
jau buvo pilna valstiečių. Pirmi
ninko pavaduotojas agronomas 
Jonas Karklinis — stambus, pe
čiuitas trisdešimties metų vyras 
— pasiuntė sunkvežimį į Medžia- 

\linkės skaityklą parvežti suolų, o 
jo žmona, subūrusi kelis komjau
nuolius, išbėgo į artimiausius 
vienkiemius kėdžių.

— Ubagai, daugiau nieko, — 
spiaudėsi Jurgis Žiulpa, baksno
damas alkūne savo bičiulį Alfon
są Perminą. — šešeri metai, kai 
kolūkiniame rojuje, o neturi kut 
žmogaus pasodinti.

— Kad tu nekantrus, — išsi
šiepė Perminąs. — Palauk dar še- 
šeris — sėdėsime paauksuotose 
ložėse.

— štai jums atvežėme naują 
pirmininką, — pasakė vykdomo
jo komiteto pirmininkas Liepa, 
bakstelėjęs nykščiu į augalotą, 
gana simpatiškos išvaizdos žmo
gų, sėdintį šalia. — Vyrs kap 
cveks, žemaitiškai sakant. Na?

Žmonės slėpėsi vieni kitiems už 
nugarų. Kuždėjosi.

Jie gerai pažinojo Tadą Gir
nių, kuris buvo linksmas, nerūpes
tingas žmogus, nuolatinis stiklelio 
draugas.

Kuždesys salėje darėsi garses
nis. Kažkas šūktelėjo “Nereikia!”. 
“Mes patys!”. “Duokit kitą!”. Lyg 
atsakydami įsidrąsinusiems, visi 
suūžė, suklego.

— Tii-ša! — Liepa trenkė kumš
čiu į stalą. — Kam nereikia? Kas 
nori kito? Aha, dabar man aišku, 
kas 'jums kvepia. Jūs už Vaitą, 
už sabotažą? Taip? Jūs nenorite 
Girniaus dėl to, kad jis komunis
tas! Aišku! Nagi, pakelkite ran
kas, kas nenorite?

KapQ tylą nutraukė dainingas, 
kiek susijaudinęs Levicko balsas:

— Klystate, pirmininke. Mes 
už komunizmą. Bet komunistas 
komunistui nelygu... Juk sutin
kate, kad yra žmonių, kurie ne
vertai nešioja partinį bilietą?

Liepa metė surūgusį žvilgsnį į 
fermos vedėją.

— Sėskis, Levickai. Nors tu, 
seni, jau trys metai kai partijoje, 
bet pasiduodi priešo propagandai. 
Na, draugai kolūkiečiai! Kas už 
tai, kad būtų išrinktas pirminin
ku kimunistas... — paskutinį žo
dį Liepa ištarė pabrėždamas ir 
apmetė susirinkusius aštriu, grės
mingu žvilgsniu.

žmonės nulenkė galvas, ir kur
čioje tyloje sušlamėjo keliamos 
rankos.

— ... Tadas Girnius? — užbai
gė vykdomojo komiteto pirminin
kas. — Kas prieš, kas susilaiko? 
Nėra! Tokiu būdu, draugai, Ta
das Girnius vienbalsiai išrinktas 
kolūkio “Nauju Keliu” pirminin
ku...

— Kurių velnių mus sušaukė? 
— stebėjosi valstiečiai, skirstyda
miesi po susirinkimo. — Pasižiū
rėti? Bet Girnių visi nuluptą pa
žįstame. Ir prisižiūrėsime, oi, dar 
prisižiūrėsime...

Rezultatai
Jau pirmaisiais Girniaus vieš

patavimo metais kolūkis nedavė 
valstybei nė grūdo. Sekantį pava
sarį aruodai, skirti sėklai, buvo 
tušti tuštutėliai. Raikomas ir vyk
domasis komitetas pamurmėjo, 
pasibarė, bet visa tai atleido Ta
dui ir aprūpino kolūkį iš valstybės 
skolinta sėkla. Metai pasitaikė ne
blogi. Kur užbėrė, ten vidutiniš
kai užaugo. O kai atėjo derliaus 
nuėmimo metas, Girniaus “gastro
lės” pasidarė dar tankesnės. Val
dyboje be šeimininko įsiliepsnojo 
dar didesni nesutarimai. Visi ko
mandavo, nurodinėjo kiekvienas 
savaip. Lietūs užklupo pačiame 
derliaus nuėmimo ’’įkarštyje”. Su
pūdė tris šimtus hektarų javų...

ši naujiena bematant pasiekė 
raikomą. Girnius vėl mušėsi į krū
tinę, atgailavo. O tuo tarpu par
tijos rajono komiteto sekretorius 
Svėja mąstė — kur rasti kitą ko

lūkio pirmininką? Klausimas iš 
tiesų buvo nelengvas, bet dar sun
kesnė pasirodė kita problema: kur 
dėti Girnių? Juk, šiaip ar taip, 
tas draugas su partiniu bilietu, 
j eilinius netinka... Ir pagaliau 
po pusmečio, t.y. 1953 metų kovo 
mėnesį, rado išeitį. Buvo nutar
ta, kad, siekdami sustiprinti 
“Nauju Keliu”, Girnių nukreipia 
dirbti kiaulių fermos vedėju, o 
pirmininku skiriamas komjaunuo
lis Stasys Narutavičius...

Dar demokratiškesni 
rinkiniai

Žmonės taip ir kalba “pasky
rė”, nes Narutavičiaus niekas ne
rinko. Kolūkiečiai flegmatiškai iš
klausė rekomendaciją, kažkoks 
smalsuolis juokais pasiteiravo, 
kiek naujas pirmininkas žadąs už 
darbadienį. “Po penkis kilogra
mus”, — pasigirdo tvirtas atsa
kymas. Valstiečiai susižvalgė, nu
sišypsojo į apikakles ir, sukoman
davus atstovui iš vykdomojo ko
miteto, mechaniškai pakėlė ran
kas.

“Ė, norėsi nenorėsi, vis tiek pa
skirs, — galvoja kiekvienas. — 
Neverta nė liežuvio plėšti be rei
kalo”.

Rezultatai
Narutavičius buvo doras, kupi

nas geriausių norų žmogus. Ne
blogai nusimanė ir žemės ūkio 
klausimais. Bet jam stokojo svar
biausio, kas būtina kolūkio vado
vui, būtent, organizacinių gabu
mų. Dėl menkiausio nieko buvo 
šaukiami visuotiniai susirinkimai. 
Valdybos nariai nebeturėjo laiko 
dirbti. Posėdis prie posėdžio, pro
tokolas ant protokolo. Reikia nu
pirkti uknolių-posėdis, apkaustyti 
ratus kitas, valstietis paprašė ark
lio nuvažiuoti į turgų — vėl ren
kasi valdyba. Ginčijasi, siūlo “im
tis priemonių”, “nedelsiant ištai
syti klaidas”, o po kelių valandų 
viskas baigiasi tuo, kad, nieko ap
čiuopiamo nenutarę ir sugadinę 
gerą popieriaus pluoštą protoko
lams, išsiskirsto namo paraudu
siomis nuo nemigos ir tabako dū
mų akimis.

Rudenį kolūkiečiai vietoj leng
vabūdiškai pažadėtų penkių kilo
gramų gavo už darbadienį tik po 
keturis šimtus gramų.

Pagaliau — geras 
komunistas ir 
pirmininkas

— Dominykas gali vežti. Bet 
mums barzdą prisiuvo... Teisingai 
jie sako. Reikia, kad žmogus mė
nesį kitą padirbėtų kolūkio vado
vybėje, parodytų save valstie
čiams. O mes ištraukiam jį iš įs
taigos, į maišą, ir imkite, prašom, 
nežiūrėję. Netikusi praktika, — 
pridūrė niūriai, paženklindamas 
kryžiumi 1955 metų vasario dvi
dešimt aštuntosios langelį.

Netikėtas išrinkimas labai su
jaudino Dominyką Raulį. Ankš
čiau ar vėliau jis turėjo išvažiuo
ti į kaimą. Tai jam buvo gerai ži
noma. Bet nelaukė, kad įvykiai 
taip žaibiškai priartintų atomaz
gą. Be to, tikėjosi patekti į gersnį 
kolūkį, su tvirtesniais kadrais, 
platesnėmis perspektyvomis. O čia 
—■ šmaukšt į Užlieknę! Kraukis 
daiktus, važiuok tokion klampy- 
nėn, kur nė vienam pirmininkui 
geruoju nesibaigė...

Kolūkiečių pasitikėjimas sujau
dino Raulį. “Būkit ramūs, drau
gai, — galvojo jis, kupinas gilaus 
dėkingumo žmonėms. — Aš įrody
siu, kad nesuklydote. Pamatysite!

Kaip atrodė “Nauju 
Keliu” kolūkis po 

penkmečio?
Užmetęs pirmą žvilgsnį, vargu 

kas galėjo pasakyti, kad šiame 
Žemaitijos kampelyje jau penke- 
ris metus gyvuoja žemdirbių ar
telė. Tiesa, ežių niekur nesimatė. 
Miškinguose, balotomis daubomis 
išmargintuose laukuose tai šen, tai 
ten gulėjo krūvos didžiulių akme
nų. žmogaus ranka daug pasidar

bavo, apvalydama žemę. Bet tai 
buvo tik maža dalelė to sunkaus 
darbo, kuris laukė ateityje. Me- 
džialinkės, Lėlaičių, o ypatingai 
Užlieknės laukai vietomis buvo 
užversti tokiais stambiais akmeni
mis, kad iš tolo jie priminė besi
ganančių avių kaimenę. “Metai 
kiti — išrinks visus kolūkiečiai”, 
— galvodavo praeivis, su pasiten
kinimu glostydamas akimis suri- 
dentas akmenų krūvas. Bet užtek
davo jam prieiti arčiau, žvilgterė
ti į velėną, šviečiančią pro tarp- 
akmenius, ir jis nusivylęs, mur
mėdamas pasitraukdavo šalin. Ko
kie niekai! Juk tai seniai suversti 
akmenys. Pavienio ūkininkavimo 
palikimas...

Individuali ir 
visuomeninė kiaulė

Visoje apylinkėje, trisdešimt 
penkių kvadratinių kilometrų plo
te, apimančiame penkis kaimus, 
priklausiančius “Nauju Keliu” 
kolūkiui, nesimatė nė vieno visuo
meninio pastato. O toje vietoje, 
kur pagal projektinį planą turėjo 
būti naujosios gyvenvietės pra
džia, nuogame lauke vėjas gaudė 
porą įkastų stulpaženklių. Vienkie
miai tūnojo išsimėtę, toli vienas 
nuo kito, tartum dangstydamiesi 
nuo praeivių akių ąžuolynais, ši
lais it kupliomis eglių giraitėmis. 
Nebent naujas sienojus aptręšu- 
sioje pirkioje, kai kur aplopytas 
stogas, tvora, apmaustyta puody
nėmis, tikino, kad čia gyvenama ir 
dirbama žmonių. Prie kiekvienos 
sodybos žaliavo daržas — šešias
dešimt arų. Tvarte kriuksėjo po 
kelias kiaules, karvė (kitur dvi), 
mykė veršiukas. Tai buvo jų nuo
savybė. Iš dviejų šimtų kolūkie
čių šeimų dvi dešimtys turėjo erd
vesnius tvartus, daržines, svirnus. 
Tai buvo kolūkio nuosavybė, čia 
girždėjo vežimai su šienu, žiem
kenčiais, vasarojumi. Iš čia kra- 
čiais šunkeliais išvežiojo pašarą 
gyvuliams, nusėdami šiaudagaliais 
kelią, Ir dalis padoresnio tvarto 
buvo kolūkio nuosavybė. Per pas
kubomis sukaltą lentinę sieną su- 
sikriuksėdavo individualiai kiaulė 
su visuomenine. Susimaišydavo 
avys. Vienkiemio šeimininkė kar
tais vietoj savos pamelždavo kol
ūkio karvę...

Eigulys — patrijotas
— Metas iš viensėdijų pasiju

dinti, — nusprendė Raulys, padrą
sintas žmonių pritarimo. — Kieno 
namai griūva?

Neatsirado tokių. Chm... Mano 
būtų palaikė trobeliūkštė. Sienos 
dunda, grebėstai grybo išėsti. Tik
tų naują, — svarstė kai kurie, 
ūsus sukišę į apikakles. — Bet 
paramsčius dar galima gyventi. 
Nepridėsi, kaip ant pliko lauko. Ir 
sodelis suaugęs, ir tėvų — senolių 
pasodintas kaštonas prie vartų 
ošia. Linksmiau. O iš kitos pusės 
vėl — aplinkui kolūkio pasėliai... 
Ar tau kiaulė, iš gardo ištrūkus, 
ar vištelė pro spragą... Vis ne į sa 
vo daržą, vis naudą į namus, ne iš 
namų...

— Talka bus su visais įstaty
mais! — užtikrino Raulys. — Jei
gu reikės, kolūkis nepagailės, pras
tesnio sienojo vietoje naują 
įspraus. Kaip tu manai, miškinin
ke, — linktelėjo jis kolūkio eigu
liui. — Ar tavo karalystėje atsi
ras išlakesnė eglaitė?

— Kur neatsiras, — nutęsė ei
gulys juokdamasis. — Iš mūsų 
miško galima Maskvos universite
tą pastatyti.

— Blogai, labai blogai kiaulėms 
vienkiemiuose. Levickas teisus: vė
liausiai sekančiais, penkiasdešimt 
šeštaisiais metais reikia pastaty
ti bendras kiaulides.

— Už utėles... Burbtelėjo Kon
čius.

Vargai dėl kukurūzu
Och, velniava! Ir pataikink tu 

man, kaip tyčia, tokiais metais... 
Dirvos iš rudens nesuartos, mėš
las nevežtas. Susivilks visi darbai 
į krūvą. Neišsikapstys!. Vasarojų, 
žinoma, pasės. Linus suvėluos, bet 

ką padarysi?. Teks pasitikėti trą
šomis, priežiūra. O su kukurūzais 
velniai žino kas bus. Paruoštos že
mės nė aro. Planas didelis. Žmo
nės atžagari. Netiki kukurūzais. 
Tiesa, svarstant gamybinį planą, 
riesispyrė. Girdi, ką. Jeigu jau yra 
toks partijos nurodymas, reikia... 
Pabandysim... Bet dobiliukas se
nas mūsų draugas. Nepamirškime 
broliuko dobiliuko...

Dirvų tręšimas
— Ar šiemet gausime pelenų?

— pasiteiravo Kostas, sutikęs ag
ronomą. Karklinis buvo iki juostos 
nusibridęs, nuvargęs, piktas.

— Ar šarmą boba darys? nir- 
šiai paklausė. — Maža jai lietaus 
vandens galvai išsitrinkti...

Nusispiovė ir nuėjo.
“Gamta siunta ir žmones į pa

siutimą varo, — pagalvojo Baraus
kas, supratęs, kad nėra ko laukti 
“pelenų mobilizacijos”. — Pa
bandysiu aš pats”.

Vieną dieną sugaišo, tardamasis 
su namų šeimininkėmis, o vakare 
grįžo linksmas, nudžiugintas pasi
sekimo. Rytoj gaus sunkvežimį, iš
veš pelenus, o rudenį visus pra
džiugins jo lineliai.

Ii- štai pelenų krūvelės išsirikia
vusios pilkuoja dirvoje. Vėlyva 
popietė. Vėjas plaka debesų sku
durus, pro kuriuos vis šilčiau žvilg
čioja saulė.

Nuėjo pelenų krovėjai, balzga
ni lyg iš malūno. O burokienoje 
tokie pat miltuoti rankomis švykšt
— pašvykšt. Sėja, net beicas 
dulka...

Dirvų įdirbimas ir 
^priežiūra

Nuėjo abudu. Nužiūrėjo įsaules- 
nį sklypą. Neartą rugieną. Baraus
kas (grandininkas) vėl puola šen, 
puola ten — artojų nėra. Sara- 
kausko traktorius antra savaitė 
stovi, visi žmonės užimti kitais 
darbais. Linų sėti kiekvienas mie
lu noru, o kai prie kukurūzų — 
nusišvilpia ir be žodžio šalin.

— Mažoni, eik arti. Gausi pa
pildomai už darbadienį po kilogra
mą kviečių.

— Prispiauk ir patrink. Tas pa
pildymas bus toks pat, kaip per
nykščiai grūdai. Kitiems pridėjo, 
o man špygą.

— O kaip tu, Ksaverai? Yra val
dybos nutarimas tuo klausimu.

— Chm... — Ksaveras pasikrap
štė pakaušį. — Po kilogramą prie
dų, žinoma, neblogai. Eisiu, ar 
ką...

Kitą rytą papusryčiavo kolūkie
tis, į arklides ir už apynasrių.

— O kur Brūnio apynasris?
— Brūnį ką tik Mažonis išsi

vedė, — atsakė arklininkas. — Į 
Graudenus važiuos. Pakišo briga
dininko raštelį ir išsivedė.

— Tai duok kitą.
— Kitą pats Girnius paėmė, — 

karčiai šyptelėjo. — Keliai pašla- 
po. Motociklas neišlipa. Tai išsi
daužė arkliu su Sarakausku deg
tinės ieškoti. O kiti arkliai užim
ti.

Ksaveras grįžo spiaudydamasis, 
keikdamas veltui pravaikščiotą 
laiką.

Žemės darbai eina toliau
Kai grandininkas grįžo, apva

ręs varsną, Girniaus jau nebebu
vo. Per arimą išklampoti pėdų 
zigzagai vedė į šunkelį, prie ku
rio gulėjo aprūdijęs traktorius, 
o aplink negyvą mašiną, bučiuo
damas jos šaltus vikšrus, turinėjo 
girtas Sarakauskas. .. >

Barauskas žvilgterėjo į laikro
dį. Iki pusryčių dar gera valanda 
laiko. Bet galva ūžia, koj.os lyg 
švino pripiltos. O širdyje tuščia, 
vemti norisi.

Grandininkas numetė vadžias, 
atsisėdo ant plokščio akmens, ku
rį su paskutine vaga buvo pra
aręs.

Ech, dirbk nedirbęs, tau vieno
da padėka. Ateis girtas, išplūs, 
dar pagrąsins. Tylėk ausis suglau
dęs. Ne, ilgiau nėra ko tylėti. 
Gana! Tegu pasikaria ir ta rugie
na, ir tie kukurūzai! Supančio j u 
arklius ir valdybon! šekit pareiš-

— Apie moters kaip papildyto- 
jos vaidmenį rašo visa eilė auto
rių ir apie tai užsimena net kai 
kurie katekizmai. Tai gali būti 
teisinga socialiniu, psichologiniu 
ir funkciniu požiūriu, bet kad tai 
būtų teisinga metafiziškai — ten
ka suabejoti. (K. Pr. Gaidama
vičiau* recenzijoj apie A. Macei
nos “D. Padėjėją”).

Tenka ir man suabejoti. Kaip 
gi metafiziškai ištekėjusi moteris 
gali būti papildytoje, jeigu ji 
neina dirbti į fabriką?

★

— Yra tiesa, kad buvimas kaip 
židinys susikuria tiktai moters pa
galba (p. 47), bet tai nėra nei 
būties pilnatvė, nei galutinis be
namystės pergalėjimas. Metafizi
ne prasme žmogus visur yra be
namis ii’ jo būties atbaiga yra 
galima tiktai antgamtinėje plot
mėje. (Ten pat).

Kaip ten bebūtų metafizine 
prasme, bet aš benamybės perga
lėjimo aštuonių metų sukaktuves 
jau atšvenčiau praeitą mėnesį 
gamtinėje plotmėje. Ir net jeigu 
buvimas drauge su mano dabarti
ne žmona būtų sutrukdytas, aš pa
sirūpinau kad nelikčiau benamiu.

★ .
— Išeitų, kad vienišasis, atsi

skyrėlis, izoliuotasis, pasmerkta
sis nebėra Dievo paveikslas bei 
panašumas, kad jų būtis esmingai 
skirtinga. Čia tad ir kyla klausi
mas: nejaugi vienišumas keičia 
ontologinę žmogaus sąrangą? 
(Ten pat).

Odontologinę sąrangą būtinai 
keičia. Pirmai žmonai pabėgus, 
kurį laiką gyvenau vienišas ir, 
bevalgydamas konservus, pagadi
nau dantis.

kimą. Ieškokitės kito grandinin- 
ko!

Sulig šia mintimi nuo Barausko 
pečių tartum kalnas nuslinko. Sal
dus nuovargis apėmė visą kūną. 
Pro primerktas blakstienas jis dar 
matė, kaip išvirto iš vagos plū
gas. Arkliai pasilenkė prie žemės 
ir nuėjo rugiena, gaudydami nu
stebusios žolės kuokštus.

Brigadininko
Girniaus pagirios

Lubos paraudo. Pro langus su
spindo pirmas tekančios saulės 

' spindulys. Jis užsimerkė, ir jo 
vaizduotėje iškilo nešvarus bute
liais apstatytas stalas, moterys, 
pašėlusiai besikvatojanti Sara- 
kausko burna... Ir vėl kaip pro 
dūmus — Raulys, Kamparas, įnir
šę vyrai. Valdybos posėdis... 
Chm... Tai ne šiaip sau... Stai
ga Tadas krūptelėjo: “O gal iš 
tiesų kukurūzai dar nepasėti? Pa
gal planą turėjo būti baigta sėja, 
o kaip reikalai stovi dirvoje, vel
niai žino...”

— Gausiu į sprandą, — sumur
mėjo, negailestingai žnaibydamas 
skruostą. — Ištėkš...

Tačiau tokia išvada jo kažkodėl 
neišgąsdino. Už tai kita mintis 
meste išmetė iš lovos. Jis pakėlė 
nuo žemės švarką ir skubiai įkišo 
drebančią ranką vidinėn kišenėn. 
Yra! — atsiduso lengviau, už
čiuopęs partinį bilietą.

Priemenėje suskambėjo kibiras. 
Matyt, žmona parėjo iš ganyklos, 
pamelžusi karvę.

— Griaukis iš lovos, kuily! — 
tulžingai sušuko ji, atidarydama 
duris. — Girdi? Buvau sutikusi 
Barauską. Į darbą varė!

Jis nieko neatsakė.
— Aš tau sakau lietuviškai, — 

rėkė Girniuvienė, sklaistydamasi. 
rankomis. — Nenorėjai kitų va
rinėti, dabar patį varinės. Tave 
iš brigadininkų išmetė, prakeik
tas valkata! Supranti?

Kolūkio pirmininkas 
— dievas

Raulys skaitė straipsnį, o jo 
sąmonėje tartum aidas atsišaukė 
netolimų dienų įvykiai kolūkyje. 
Jis vėl matė Girnių, prislėgtą, nu
siminusį, maldaujantį, kad atidė
tų jo bylą. Domas numojo ran
ka: eik, dirbk, pažiūrėsim. O kad 
pasirodytum kaip reikiant, stok 
vietoj Barausko grandininku...

— Camus galvojo, kad tai gali
ma pasiekti per meilę kenčian
čiam žmogui. Nėra tai krikščio
niškoji gyvenimo samprata. (A. 
V. “Aidai”).

Taip, ir manęs niekas nemylė-, 
jo, kai aš buvau ligoninėj po au
to nelaimės ir nustojau pelningo 
darbo!

★

— “Konkrečioje formoje dėlto, 
kad visi tie teptuko pabraukimai, 
spalvos plėmai drobės keturkam
pyje, dabar kabą sienoje, yra ne
kintančiai užfiksuoti; kiekvieną 
kartą į juos iš naujo pažvelgus, 
galį žiūrovą perkelti į tą abstrak
taus meno meditacijos plotmę. *

(R. Žukaitė “Darbe”)
★

O aš, tamsuolis, iki šiol eida
vau į meno parodas žiūrėti pa
veikslų !

— Jie ūžė ir kaukė ir jie trpy- 
pė. Jie užmuš, jie užmuš, jie už
muš, bet jam nebebuvo svarbu, 
jis nieko negalėjo jausti, jis ne
galėjo galvoti, jis tik gailiai .un
kštė ir trypė ir sukės, ir kauki
mas aplinkui augo, dulkės, ir akys 
žibėjo. Jie buvo ruja, jie buvo 
vilkas — ir kas jis buvo, kas jis, 
jis nežinojo daugiau, — jis da
bar jau buvo kažkas, ko jis neži
nojo, bet jis jautė, kad to jis jau 
niekados nežinos, tai buvo pasku
tinis jo klausimas, klausimas, ku
rį jis jautė, kaip paskutinį jo 
klausimą: kas aš esu, kas yra jie^ 
kas esu jie ir kas yra aš?

(J. Mekas “Darbe”)

Labai ontologiška literatūra, 
patartina skaityti norint persikel
ti į metafizinę miego plotmę!

Girnius nuslinko kaip šešėlis. Prie
šais ant kelių klūpo sandėlinin
kas Ignas Kučka. Kolūkis, norė
damas greičiau įvykdyti pieno pa
ruošas, superka iš kolūkiečių pie
ną. Po pusę kilogramo kviečių už 
litrą. O jis, šuo, pasirašinėja kvi
tus ir vagia žmonių grūdus. “Ką 
tau daryti, parazite? — kiša Rau
lys kumštį Kučkai panosėn. “Do
vanok, būk geras, dovanok, pir- 
mininkėli! — puola prie rankos 
sandėlininkas. — Aš ne iš doro. 
Žinai, kokie mano darbadieniai. 
Duonos reikia... ”

O štai Bronius Končius — kiau
lių fermos vedėjas.

— Jis, sukčius, kuo atsiteisė už 
parajną? Negana to, kad su kiau
lininke Aldona Semėnaite susidė
jo, ardo šeimą, piktina eilinius 
kolūkiečius, — negana to, dar* sa
vo meilužei neteisingai prirašo 
bekonų priaugimą!

— Kodėl taip, Končiau?
— Suklydau... O tu, pirminin

ke, būk minkštesnis. Aš tave, pri
simeni, pirmas pasiūliau vietoj 
Vaitulionio?.. O jeigu prireiks, 
vėl palaikysiu. Aš toks...

Partorgo širdies 
švelnumas -

■— Aš bijojau, kad susirinkimas 
neišmestų jo iš partijos', — tyliai 
pratarė Levickas, koja nukrapšty- 
damas žole ropojantį vabalą, kad 
netyčia jo nesumindžiotų. 1

Vėl kukurūzai!
Ir štai netikėtai išlindo iš mai

šo ylos galas. Kukurūzai, vėl tie 
prakeikti kukurūzai! Jis buvo pri
žadėjęs Levickui, kad iki sekma
dienio truks pliš baigs ravėjimą, 
bet užvakar velnias papynė išgė
rimą; Visą naktį ūžė kaip paklai
kęs. Vakar1 po pietų norėjo atsi
kelti, tačiau išsekusį organizmą 
nugalėjo nuovargis, ir jis vėl už
migo.

— Kaip nori sakyk — tu pasiu
tus, taip pasiutus, kad pasiutes
nę sunku rasti, — pagaliau pra
pliupo Girnius, kai jie privažiavo 
pirmąsias Užlieknės sodybas. — 
Kodėl negalėjai nuravėti to kąs
nelio kukurūzų? Rankos būtų nu
trukusios, ar ką?

— Ak, tu dėl to šniokšti visą 
kelią, neišstenėdamas žodžio?. — 
nusistebėjo žmona. — O kas iki 
šiol ravėjo, jeigu ne aš?

(Nukelta į 6 psl.)
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Kazys K. — KUNCEVIČIUSP. ANDRIUŠIS

PASIKALBĖJIMAS SU ATVAŽIAVUSIU 
IŠ TEN

(FELJETONAS)

KOSMINĖS
ŠYPSENOS

Prasidėjus vis daugiau atsirast 
atvykėlių iš okupuotos Lietuvos, 
ir aš anų dienų Čikagoje vienų 
toki pasigavau prie bažnyčios ir 
jj pasikviečiau j savo mūrini tri
jų butų namų viename iš geriau
sių priemiesty.

Pasodinau tik kų iš anapus grį
žusį tautietį šilku išmuštan Ca- 
diljakan. Jisai nusipurtė dulkes 
nuo savo prastų drabužėlių, bijo
damas supurvinti mašinos minkš
tasuolį. Matyt, gerai išauklėtas 
vaikinas, ne toks, kaip mūsų dy- 
pukas, kuris pagatavas su makno- 
tais batais užsilipti ant švarutė
lės sėdybos!

— Aš tai, — kalbėjau kukliam 
sugrįžėliui, atsargiai susigūžusiam 
kampelyje, — dabar jau nieko ne- 
bekviečiu pavėžinti, ypač po to, 
kai vienas vėžinamas dypukas su 
skustuvėliu suraižė man brangius 
apmušalus; o kitas su cigarete 
pračirškino sienos mašastų. Ro
dos, čia nebūtų peleninės. Va, — 
paspaudi mygtukų tik!

Nematomų spiruoklių iššauta 
aliumininė peleninė nugųsdino 
vaikinų, jis atšoko atgal.

— Nebijok, vaikine, čia visos 
technikos gudrybės tarnauja žmo
gui, jei tik sumoki gerų pinigų!

Po to pavaišinau gera cigarete 
ir paspaudžiau kitų mygtukų — 
ant sidabrinio kotelio iššoko mel
svos liepsnos liežuvėlis. Tautietis 
griebėsi už mašinos rankenos ir 
jau norėjo šokti laukan, bet, lai
mei, nežinojo kaip atidaryt dure
les.

— Čia, pas mus viskas automa
tiška, sumokėjau už šitų žiebtu
vėli tik penkis dolerius. Žiūrėk, 
vėl spriktelėjau ir kaip nebūta!

Kol parsivežiau naųio, vargšas 
lietuviukas taip buvo suterorizuo
tas mano mašinos stebuklų, jog, 
atrodė, pateko į KGB kankinimų 
kambarį, ir labai pradžiugo, kai 
minkštai sustojom prie mano na
mų.

Kaip sakiau, mano rezidencija, 
dėka triūso ir taupumo, randasi 
švariame Čikagos priemiestyje.

— Važiuok visų mylių aplinkui, 
nė su žiburiu nesurasi negro ar
ba airišiaus, čia gyvena vien tik 
pasiturintys žmonės. Jeigu norėsi 
kurtis, tai aš dar netoliese žinau 
vienų parduodamų sklypų, visada 
mielai patarnauju tautiečiams, 
nors ir už tai kartais tenka nu
kentėti pavydžių žmonių apšne
kąs.. .

Ant pakilios pievutės spindėjo 
sekmadienio popietės saulėj mano 
nuosavių nuosaviausias mūrinu
kas, atpalaiduotas nuo visų mor- 
giiių, kiekviena raudonai blizgan
ti plyta — mano maniausia.

— Duoda grynais trisdešimt 
penkis tūkstančius dolerių, bet aš 
be penkiosdešimties nenoriu nė 
burnos aušinti, štai, ten per gat
vę gyvena banko menadžerius, o 

į už dviejų namų — advokatas, dar 
.tolėliau — laidojimų direktorius, 

o čia, kaip matai, — aš: Jonas 
Mykoliakas!

— Bet gi čia parašyta ant du
ry: John MacCullach? — paklau
sė vaikinas.

— A, tai čia taip reikia dėl 
biznio. Matai, šiame puošniame 
priemiestyje daugiausiai gyvena 
škotai, visi jie turtingi žmonės...

Reikia pasakyti, kad tokį namų 
aprodyti yra vienas malonumas 
svečiui, o ypač dar tik kų iš Lie
tuvos atklydusiam. Tai ne kokiam 
dypukui, kuris tik ir ieško prie 
ko prikibti, kad paskui per susi
rinkimus pasakotų apie sienoje 
surastų plyšelį, ar kur nežymiai 
įsimetusį grybelį, pavydo grau
žiamas stengiasi numušti namo 
kainų.

— O čia yra patogumai, — ta
riau, prisėdęs ant dugnelio, — 
viskas iš plastikų, lengva valyti, 
automatinis vandens nubėgimas. 
Štai, paspausk anų plastikinį prie
taisėlį! Ar girdi? Srovė kaip pa
vasario upelis...

Aprodęs smulkiai visus kamba
rius bei įrengimus apačioje, laip
tais nusivedžiau svečių į verandų, 
pravėriau duris.

— O čia mano šventovių šven
tovė. Matai tuos visus brangius

baldus, tai man kaštavo tris šim
tus dolerių grynais, išsimokėtinai 
nemėgstu pirktis... Ten minkšta- 
guolyje įrėminta spintelė su stal
čiukais, kur laikau savo bankines 
operacijas. Čia mėgstu praleisti 
laisvalaikius, prigulęs svajoju apie 
biznį.

Kai 
aš jį

vaikinas norėjo eiti vidun, 
sulaikiau už rankovės.
Ne, į šitų kambarį neturi 
įeiti nė mano žmona! Tikteisės

kų vakar patsai savo rankomis iš
vaškavau grindis, dar galit pa
slysti jūs su savo lietuviškais ba
tais. ..

Gerokų valandą praleidus, nuo
dugniai susipažįstant su mano re
zidencija, maniau būsiant ne pro 
šalį ir pasistiprinti. Tad nuvedžiau 
svečią virtuvėn, pasodinau nuga
ra į šaldytuvą.

— Atsiprašau, tautieti, be£ ma
no žmona šiandien išvažiavus pas 
gimines, teks vaišintis viengun
giškai. A, čia dar radau (jis, lai
mei, neatsigręžė į atidaryto šal
dytuvo pusę!) jautienos konservų 
dėžutę, pirmos rūšies konservai, 
juk žinot Čikaga! Na, po geros 
užkandos praverstų ir kavos puo
dukas. Va, žiūrėk, aš dabar įjun
giu aukšto spaudimo viriklj, ir 
derėkimės iš kažinko, kad po dvie
jų minučių ims švilpti?

Švilpynei suspiegus, svečias pa
šoko nuo kėdės, nors ir buvo ma
no įspėtas iš anksto.

— O jeigu nustoja švilpt, tai 
tik paskambinti į firmą, ir čia 
pat atskuba mechanikas... Na, o 
kur jūs apsistojot Čikagoj?

— Pas Petrylą, mes iš vieno 
krašto. — atsakė, gerdamas ma
no kavą.

— Pas tą driskių? Tai tas, kur

gyvena blogiausiame miesto uba- 
gyne, amžinai užsiėmęs kitų, tik
tai ne savo reikalais, vietoj ant- 
valandžių gaišina savo brangų 
laiką visokiems susirinkimams, 
vajams ir veikloms. Ne ką jis pa
siekė per paskutinį dešimtmetį!

— Taip, jie gyvena susispaudę,- 
didelė šeima, — šnekėjo gerda
mas mano skanią kavą tautietis. 
— Tai, gal, pas jus atsirastų iš
nuomojamas kambarėlis?

— Labai atsiprašau, bet mano 
gatvėje niekas neima gyventojų, 
nors ir turėtų dvyliką kambarių. 
Mane čia pirštais užbadytų, sa
kytų, va eina tas grinorius, kuris 
verčiasi iš nuomos. Tai nepriim
ta tokiame rajone... Dar pavark 
pas Petrylas, gauk gerą darbą, o 
po metų ateik su d^ozitu ir aš 
prirodysiu namą kaip stiklinę. Tik, 
susimildamas neik pas agentą 
Burdulį, jis, devynis kailius nu
lups, paminėsi mane!

Svečiui ėmus judėti namo, o man 
pačiam jau nebeturint ką daugiau 
parodyti, išėjom į gatvę. Jis man 
nuoširdžiai už viską dėkojo, kad 
net jau buvau besirengiąs jį par
vežti namo. Laiku susipratau ir 
ėmiau atsiprašinėti.

— Labai gaila, kad negaliu pa
vėžėti, su žmona susitarėm vaka
re į teatrą, rodo labai įdomią fil
mą iš laukinių vakarų gyvenimo. 
Nesunku bus surast kelias auto
busu.: pirmiau važiuosi 3447 gat
ve, paskui persėsi į 2225 gatvę 
iki galo, paskui pasuksi į rytus 
4339 alėja, po to įšoksi į elektri
nį ir 26 sustojime išlipsi...

Dar norėjau jam nupirkti au
tobuso bilietą, bet, pasikrapštęs 
kišenėje, neradau smulkių.

Įdomu pasikalbėti su žmogum, 
tik ką grįžusiu iš tėvynės!

Miškas — žemės plotas, apau
gęs medžiais.

Prof. Gaigalaitis, Ž.Ū.
Akademija Dotnuvoje

★
Vanduo, kuris yra svieste, kai

po maistas yra nenaudingas.
J. PaltarokasProf.

Miškai ne 
kraštų, bet ir

tiktai ’puošia mūsų 
teikia jam naudos. 

A. Smetona
★

Lietuva — žemės ūkio kraštas. 
TūbelisJ.

AK VIJA, KANAPIJA,
IR IŠDYGO KAIP LELIJA
ADELAIDES ALTARIJA !

ADELAIDISKIŲ DAINA

PETRAS DERGINČIUS

BALANDINIS SUKTINIS
Bitele pilkoji, 
Kam tu medų nešioji? 
Žmcmelytei, vaikeliukams 
Ir saviesiems nameliukams. 
Kaskim, vilkim.. .

Bitele pilkoji, 
Dar kam medų nešioji? 
Lietuvybei išlaikyti, 
Namus bendrus pastatyti. 
Kaskim, vilkim...

Bitele pilkoji, 
Dar kam medų nešioji? 
Parapijos namelaičiams 
Prisiglausti angelaičiams. 
Kaskim, vilkim... -

Bitele pilkoji, 
Kaip tu viską valioji? 
Iš subatų, nedėlėlių, 
Iš dvigubų pamainėlių. 
Kaskim, vilkim.. .

N SIS,

— Ak, ką čia su tais beraščiais!
Buv. M.P. redaktorius 

Juozas Ž.

— Kodėl nebūti mandagiu ir 
tam, kurį už valandos ruošiasi pa
karti.

B.D.B.B. min. pirminin
kas W. Churchill.

Puzdešriui palaiminus, Binke-

Tur būt, 
kad Vilnius

niekam ne paslaptis, 
yra Lietuvos sostinė.

Vincas Uždavinys

Juo geri, juo labyn,
Juo veideliai raudonyn.

Skulpt. B. Pundzius
★

Malkos buvo šlapios ir medinės.
Iš saugumo valdininko 
protokolo '

Turim miesto sodų visuomenei, 
parkus — jaunuomenei, o kų mes 
turime arkliuomenei?

Chodosas, Kauno miesto 
valdyboje svarstant ūki
ninkų, atvažiavusių tur- 
gun, arklių pririšimo 
klausimų.

Asilai prie ėdžių plėšos, 
Ožys ginasi kvapu... 
Rojuj gajos varnalėšos 
Dengia kultų po lapu.

Raganos rekietom joja, 
Velniai laiko už ausų... 
Trockis genčiai barzda moja, 
Plaukdama briaunom debesų.

Voras karia brolį vorų — 
Jaučias nežinios pradžia. 
Dreba sostai Melchijorų 
Su palaimintų valdžia.

O aplink radarų pusnys. 
Laisvė išrengta nuogai... 
Siaubui plikėj kalas usnys 
Ir tarpuaky ragai.

Kairėje:

RAUDONASIS

TAIKOS BALANDIS'

PRANCŪZIJOJE

Išsilavinimą galima pasidaryt — 
tik reikia knygas skaityt.

Pulk. P. Saladžius

Žemės ūkio ekonomija yra mo
kslas, kuris mus moko žemės ūkio 
ekonomijos.

Prof. Gaigalaitis

Bitele pilkoji,
Ar tu kartais galvoji?
Jei namus statyt’ ir LAS* sas, 
Atsirastų medaus lašas.
Kaskim, vilkim.. .

Šiuo atskiriu valstybę nuo baž
nyčios, ir visi valstiečiai turi pri
statyti po du pūdus avižų.

Biržų komisaro K. Kielos 
įsakymas 1919 m.

Bitele pilkoji, 
Kiek tu medaus nešioji? 
Pakaks visiems to raugalo, 
Kol zvimbdama gausiu galų. 
Kaskim, vilkim, 
Bankan pilkim, 
Apsisukime smarkiai!

Bitele pilkoji,
Iš kur medų nešioji?
Iš kirkelės, lopetėlės, 
Iš dirbtuvių, fabrikėlių. 
Kaskim, vilkim, 
Bankan pilkim, 
Apsisukime smagiai!

vičius šaukia keturių didžiųjų | 

(Binkevičiaus, Čibiro, Puzdešrio c 
ir Radzevičiaus) konferenciją I 
spaudoj vykstantiems kiršinimams ▼ 
sustabdyti. Šiuo metu keičiamasi Ė 
notomis. Daug neaiškumų dėl vie- | 
tęs, laiko ir dienotvarkės.

— Jeigu būtumėt mano kelnėse, 
ir jūs nesutiktumėt įeiti į valdy-

V. Linkus

— Lietuvių kalba man tiek rei
kalinga, kad galėčiau lietuviškai 
Dievų garbinti!

J. Stepanas

— Labai malonu, kad atvažiavo
te, bet aš turiu šiandien daug sve
čių.

V. Ramonas

Me» gyvename po vilties šašu. 
F. Kirša eilėraščių rinki
nyje “Verpetai” 1918 m.

Nusišlapint po savim dar ne
reiškia srovė.

Vaižgantas

Jūra, visur jūra, o aplinkui van
denys.

Poetas K. žirgulis

Malonu atsisveikint!
J. Petrėnas

— Kai aš sėdžiu ant puoduko, 
nenoriu kad mane už ausų laiky
tų!

Prof. A. Voldemaras

— Jeigu norit, galiu kalbėt ir 
į temų!

Dr. P. Karvelis

— Eiti ant savo reikalo taip 
pat žmogiška kūryba.

A. Jakštas

Keik buvusių valdžių ir girk 
esamų.

St. Zobarskas

Gausim tiek, kiek gausim — vis 
tiek daugiau negausint, negu gau
sim.

J. Leskauskas
★

Imediatyvės perspektyvos inter
nacionalinei komercijai enkura- 
žifoja spekuliacijų.

Užs. R. Ministerijos Eko
nominio Departamento 
biuletenis

•— Taip, tamsta kapelione, pau
kšteliai nei sėja, nei piauna, bet 
už tat š..ą ir lesa!

Jaunas kareivis

— Žmogus be religijas — gy
vulys, a be kara maksla — kiaula.

Gen. Galvydis-Bikauskas

— Ponai teisėjai, jeigu aš, lai
kydama adatų rankoj, jų judinu, 
ar jūs galite įverti siūlų?

Iš adv. L. Purėnienės gi
namosios kalbos alimentų 
byloje.

— Mes dirbam pulkui.
— Pulkas dirba divizijai.
— Divizija dirba brigadai.

— Brigada dirba kariuomenei.
— Kariuomenė dirba tėvynei.

Pulk. Dočkus

— Žemė sukasi aplink savo ašį 
ir žemė sukasi aplink saulę, vadi
nasi, pagrindai sveiki ir nėr ko nu
simint.

A. Bružas

— Aš kaip juos įdedu į rėmus, 
tai jie visi gerai atrodo.

Dail. V. Petravičius

— Buvau pas arkivyskupų Skvi
recką, susirinko visi seni kavalie
riai; Turauskas atsivedė savo 
žmoną. Ėgi, žiūriu, visiems patiko.

Vaižgantas

— Nenusiminkime, nors ir že
mė drebėtų!

A. Bružas

Lietuvoje švęsdavom keletą tau
tinių bei valstybinių švenčių, ku
rios būdavo 

Dr.
iškilmingai minimos.
Z. Ivinskis

mūsų ministeris —

— Kariai, išeisit į sodybas; 
obuoliai kabo ant obelų, jeigu ka
bo, tegu ir kabo.

Pulk. Šlepetys

Tauta gali būti rami.
L. Gira, krikščionių de
mokratų partijos atstovas 
St Seime.

Čia reikia šauti.
Dr. Bistras St. Seime

Dar nežinia kas kam kenkia: 
alkoholis organizmui, ar organiz
mas alkoholiui.

Skulpt. B. Pundzius

Geriau šimtų vakarų gerti, ne
gu vienų rytų pagirioti.

Žurn. M. Ilgūnas

Juo mums geriau, tuo valdžiai 
blogiau.

Skulpt. B. Pundzius

— Moterys, platinkit savo or
ganų (Moterį)!

M. Krupavičius

— 'O kaip mes platinsim, jei vy
rai neprisideda?

S. Kymantaitė-čiurlio- 
nienė

★
— Mes — tai profanai, bet yra 

žmonių, kad nė velnio nesupranta 
apie reikalų, o kišasi.

V. Vasaris

— Miela Ona, prašyčiau labai 
Tamstos bent nepagailėti man, 
nes čia randu didžiausių moralinę 
paramų, aišku, vienas kitas ma
žas siuntinėlis suteikia nemažiau 
man džiaugsmo ir tuo pačiu įne
ša daug gerbūvio į mano vargin
gų gyvenimų.

Nežinomo lietuvio laiš
kas iš Vokietijos stovyk
los.

— Nesvarbu išloštie, nesvarbu 
praloštie, bet svarbu paloštie.

Dail. K. Šklėrius

Ir aš nutariau: jeigu Svabijoj 
yra miškų, tai turi būt ir grybų.

Žurn. K. Obuolėnas

— Vienas 
durnius!

— Už valstybinės paslapties iš
davimų traukiu atsakomybėn!

“Vilkolakio” dialogas

Kabinetas — pono kambarys, 
kur ponas dirba.

St. Dabušis

— Alkoholio bijau, bet jį labiau 
myliu, negu bijau.

H. Žeimelis

— Ar jūs statysit veikalų ant 
temperamento, ar ant pauzių?

V. Alantas

Mainau kailį bet paskutinį kar-

B. Dauguvietis

— Ponuli, prie liaudies nepra- 
pulsma!

Tauragnų čigonas per 
liaudies vyriausybės rin
kimus 1940 m.
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— Pradėjai, reikėjo ir baigti! 
— atšovė, sviedęs įniršusį žvilgsnį 
per petį.

— Dėkui! Jis kuilinės, o aš, 
matai, plūksiuos po kukurūzus... 
Nesulauksi. Dabar bus taip: tu 
šventi, ir man šventė...

Dėl ko naujam pirminin
kui vis dėl to pasisekė?

Ne ką geresnio dauguma vals
tiečių tikėjosi ir šio pavasario. Bet 
šiandien jie nebe pavienių ūkių 
savininkai, palikti likimo valiai. 
Nebuvo sėklos, trūko pašarų. Val
stybė juos aprūpino geriausia sėk
la, paskolino pinigų, kaimyniniai 
stipresni kolūkiai parėmė paša
rais, o MTS padėjo apsėti laukus. 
Ir štai, nelaukiant jokio stebuklo 
iš dangaus, toji žemė, kurioje 
daugelis nesitikėjo šią vasarą pa
matyti užsimezgusio vaisiaus, veš
liai žaliuoja karštoje saulės ato
kaitoje. Vilnija vasarojus, šlama 
buinūs kukurūzai, bręsta sunki 
rugio — maitintojėlio varpa.

Ir kij pelnė kolūkidtis?
— Kviečiai kaip auksas, — mur

mėjo panosėje, nesąmoningai no
rėdamas suversti dalį jį prislėgu
sio sunkumo ant sūnaus pęčių. — 
Apipylė Stakį, neužginčysi.

— Jis dar kelis kartus po tiek 
gaus už darbadienius, — atsakė 
Vincelis. — šiemet, sako, išeis po 
kilogramą...

— Daug tu žinai, — nutraukė 
Mažonis sūnų.

— Kalba... O prie kilogramo, 
sako, pridės po rublį.

Planavimas kitiems 
metams

— Planas turi būti, draugai, — 
nutraukė Gasiūnas Levicką. — 
Bet reikia jį vykdyti lanksčiau, 
atsižvelgiant į susidariusias sąly
gas. ..

— O aš taip suprantu, sekreto
riau, — vėl atsiliepė Raulys. — 
Aklas čiupinėjimasis skaičiuose 
čia nieko nepadės. Pasakykite, 
kam mes lesiname vištas? Ogi, kad 
padėtų kiaušinių. Kam sėjame lu
biną, kukurūzus, vikių — avižų 
mišinį? Karvėms 1 Pieno reikia! O 
viso to pagrindas — štai! — Rau
lys įsikarščiavęs treptelėjo koja 
į grindis. — Visa tai remiasi mū
sų žeme! štai nuo ko reikia pla
nuoti — nuo hektarui Mes iš
braukiame iš plano vištas, bet įra
šome kiaušinius, išbraukiame kar
ves — įrašome pieną, išbraukia
me kiaules — įrašome kiaulieną!

Pirmininko nuomonei visi vie
ningai pritarė, ir Gasiūnas nebe
siryžo ginčytis. Pagaliau ir pa
grindo ginčui nebuvo. Juk iš es
mės Raulys buvo teisus. Tačiau 
širdyje sekretorius būkštavo: nau
ja planavimo tvarka kėlė jam ne
rimą, kurį žadino senas, ilgus me
tus kristalizavęsis požiūris į va
dovavimą. Daugiau melžiamų kar
vių, vadinasi, yra didesnė galimy
bė duoti daugiau pieno. Daugiau 
vištų — daugiau kiaušinių, dau
giau kiaulių — daugiau mėsos... 
Jis buvo padėties Šeimininkas.

Pirmininkui ateina 
nupelnyta garbė

Garsas apie trisdešimttūkstanti- 
ninką Raulį plačiai pasklido rajo
ne. Jau rugpiūčio pabaigoje Už
lieknėje pasirodė pirmoji kolūkie
čių ekskursija, kurią čia atvedė 
gandas apie nepaprastą “Nauju 
Keliu” kukurūzų derlių. Po to 
pasipylė kukurūzų augintojai iš 
kaimyninių rajonų. Prasidėjus 
derliaus nuėmimui, Užlieknėn ne
tikėtai atvyko korespondentas iš 
Vilniaus, ir netrukus respubliki
niame žurnale pasirodė apybraiža. 
Raulys virpančiais pirštais glostė 
šildžius, dažais kvepiančius pusla
pius ir negalėjo atitraukti akių 
nuo savo nuotraukos, kuri puošė 
viršelį. Pirmūnas! žmogus, pras
kynęs kelią naujai, Graudėnuose 
negirdėtai, kultūrai; Atsilikusio 
kolūkio vadovas, per gerą pusme
tį nuveikęs kelis kartus daugiau 
negu visi buvę “Nauju Keliu” pir
mininkai per šešeris metus. Jo 
pavardė, išsiveržusi iš rajono ri
bų, jau skamba visoje respubli
koje. Tūkstančiai žvilgsnių smal

siai žiūri į jo nuotrauką ir, gal 
būt, šią valandą ne vienas rašo 
jam laišką, prašydamas pasidalin
ti darbo patyrimu...

— žmonėms reikia autoriteto,
— galvojo jis. — Kolektyvo va
dovas kaip saulė. Kol skaisčiai 
šviečia, gėlės žiedais į ją, o nu
sileido, ir suglaudžia vainikla
pius.. .

Geras komunistas ir 
pirmininkas bet...

Pro šalį prabėgo Aldona Semė- 
naitė, liekna, nesugaunama kaip 
liepsnelė. Nors buvo vėsi, apsi
niaukusi rudens popietė, bet ji 
vilkėjo lengvu vasariniu švarkeliu. 
Nuogas blauzdas plakė trumpas 
sijonukas, ant pečių, dar labiau 
išryškindama jos purias dervines 
garbanas, puikavosi nauja balta 
skarelė, išmarginta raudonais ro
žių žiedais.

— Sveiks gyvs, pirmininke!
— Kur taip riedi pasišokinėda

ma?
— Pas Bartkų prie kuliamosios.
— Vadinasi, į talką?
— Į.. Pašėriau kiaules. Ką dary

si? Ten yra neblogų vyrukų. Gal 
sutemus apkabins...

Nubėgo.
“Tai merga, — galvojo, nepa

leisdamas iš akių jos figūros. — 
Valyva, skubri kaip gyvasis sidab
ras. Tegu ir ant bernų smaila, na, 
su tokia apie viską pakalbėsi. Ji 
nesumaišys atomo su Tomu kaip 
mano boba..”.

Kažkur žemai staugė kuliamoji, 
krykštė merginos, viršum galvos 
skraidė žvirbliai, išbaidyti kūlėjų. 
O žemai, po jų kojomis, tamsavo 
šiaudais užversto tarpo gerklė.

— Nagi! — pusbalsiu šūktelė
jo Raulys, pažvelgęs žemyn. — 
Pasigalynėkim! šen! — Jis išskė
tė rankas ir griebė Semėnaitę į 
glėbį.

Švelnios garbanos nusvilino 
skruostus. Galva apsvaigo. Aldo
na suvinguriavo kaip vijūnas, pa
traukdama jį su savim, ir jiedu 
nusirito nuo šalinės į aną daržinės 
galą.

Pasiutėli...
— Aš tau...
— Paleisk... Bo-obai pasakysiu...
— Gy-vaate...
Sekantį vakarą Domas vėl už

ėjo pas kūlėjus į Bartkaus briga
dą. Aldona jį sutiko, tartum tarp 
jų nieko nebūtų įvykę. Vėlai su
temus, kai visi išsiskirstė vakarie
nės, Raulys pasivijo ją eglynėlyje, 
ir virš jų galvų iki vidurnakčio 
ošė eglių šakos...

— Perkelk mane prie karvių. 
Noriu dirbti melžėja, — paprašė 
ji vieną naktį, kai jiedu leidosi 
nuo šiaudų kūgio kopėčiomis — 
Aš manau, kad valdyba nusileis, 
jeigu tu panorėsi, — pastebėjo 
Aldona, taisydamasi suglamžytą 
suknelę

Po poros dienų Aldona pradėjo 
dirbti melžėja.

Iš armijos grįžta Aldonos 
sužadėtinis

— Ne, tu mane priimsi kaip 
svečią, — nusijuokė Domas, išsi
nerdamas iš palto.

— Pirmininke, nekrėsk juokų,
— Aldona užmovė kepurę ant gal
vos.' — Kas buvo, pražuvę. Aš iš
teku...

Jis numetė kepurę ant lovos.
— įdomu, — nusikvatojo, neti

kėdamas, kad ji kalba rimtai. — 
Kelintą kartą?

Ji atsistojo prie lango. Atsuko 
nugarą.

Jis tyliai nusimovė batus. Pas
kui vienomis kojinėmis prisėlino 
prie durų ir norėjo užkabinti kab
liuką, bet nebuvo auselės.

Kieme pasigirdo šuns lojimas.
— Kur raktas? — tyliai šūkte

lėjo išsigandęs.
Aldona atsigręžė, ir iš jos krū

tinės išsiveržė prislopintas juokas.
— Aš sakiau, kad vilktumeis 

namo. Dviem čia per maža vietos. 
Ji neskubėdama paėmė iš pastalės 
jo batus ir, paspyrusi koja duris, 
išmetė juos priemenėm

— Kam svaidais? — suskambė
jo sodrus Ladygos boselis. — O, 
svečią beturinti! — Vytas ištiesė 
Domui delną. — Susipažinkime. 

'Atsargos grandinis Ladyga. O 
apie tave man Aldona truputį pa
sakojo...

— Jis norėjo, kad kojines su- 
adyčiau, — šyptelėjo Semėnaitė, 
užmesdama Rauliui ant pečių pal
tą.

Ladyga apkabino jį per juosme
nį kaip mergaitę ir išnešė į prie
menę, kur gulėjo batai.

Jis nepajuto, kaip parėjo į na
mus, nusirengė, numetė purvinus 
batus ir susirietė valgomajame 
ant sofos. Negirdėjo nė žmonos, 
kuri kvietė į lovą. Nervai buvo 
įtempti iki paskutinio siūlelio.

Reikėjo duoti į snukį... Kon
čiui, Ladygai, Semėnaitei... Ta
čiau ranka nepakilo. Jis dargi 
žodžio nesurado atsakyti. Baisus 
įžeidimas apstulbino jį, sukausty- 
damas visas mintis.

Trumpa nuodėmių 
išpažintis ir vėl—tvarkoj

Jis gūžėsi galustalėje, dengda
masis delnais liepsnojantį veidą 
nuo komunistų akių. Jo mintys 
raitėsi, nelyginant degančios drož
lės, viena po kitos subyrėdamos 
į pelenus. Susipurvino...

— Kas dar nori pasisakyti dėl 
draugo Raulio? — pasigirdo kie
tas Gedučio balsas.

— Gal pats draugas Raulys?
Domas sunkiai atsistojo, atsirė

mė delnais į stalo kraštą. Kurti 
tyla apgaubė jį. Laukė. Pasaky
ti? Ką pasakyti?

Jis atsiduso, ir prigęsęs žvilgs
nis iš lėto nušliaužė komunistų 
veidais. '

Negerai... — pratarė. — 
Negerai... — ir klestelėjo ant 
suolo.

Ir Girniui- gerai pasibai
gė, nors ir 300 hektaru 

supuvo...
Prieš pietus užėjo Levickas.
— Rytoj vakare partinis susi

rinkimas, — tarė jis, patiesdamas 
priešais Domą dienotvarkę. — 
Gedutį iškvietė į raikomą. Pave
dė man,, kad iš anksto praneščiau 
komunistams. Girnius prašo nu
imti papeikimą. Kaip galvoji?

— Pamatysim, ką kiti pasakys...
— niūriai atsakė Domas.

— Atrodo, susitvarkė žmogus.
— Senio žvilgsnis tiriančiai nu
krypo į Raulį. — Su linais pasis
tengė. Visi jo šiaudeliai nuėjo į 
pirmą rūšį. Ir šiaip...

Domas nusigręžė, apsimesdamas 
žiūrįs pro langą.

— Susitvarkė... — pratarė kiek 
galėdamas abejingiau. — Nuimsi- 
me papeikimą.

SIDNĖJAUS ATEITININKAI 
PASUKO LAIKRODI ATGAL

Sidnėjaus ateitininkai tiki, kad 
jau net š. metų pabaigoje būsią 
pradėti paruošiamieji darbai pa
grindinės veiklos planams nusta
tyti? Nauji šios organizacijos na
riai nebūsią priimami, net ir tuo 
atveju, jeigu norinčiųjų atsirastų. 
Bijomasi, kad padidėjus - narių 
skaičiui, netektų susidurti su 
transporto sunkumais, kai tuo 
tarpu visi kalbamos organizacijos 
nariai bei valdyba lengvai sutel
pa dvasios vadovo limuzine.

Caritas: labdaros organizacija 
■— ne vargstantiems padėti, bet 
tam, kad vargstantieji jai padėtų, 
todėl reikia skaityti iš kito galo: 
Satirac.

Skirtumas tarp Lietuvių Namų 
ir Parapijos; Liet. Namai kad ir 
yra, tačiau norima įtikinti, kad 
nėra, Parapijos kad ir nėra, nori
ma įtikinti, kad yra.

Suvalkiečiai pirmieji susiprato.

A. Smetona 1936 m.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

Visi ją vadino “Mūsų teta 
Barbora”. Palyginus, ji buvo mil
žinas moteriškė, gal, jos ir cha
rakteris pagal ūgį susiklostė — 
sunkus ir kietas!

Stepukas labai mylėjo savo 
žmonelę: ir iš meilės ir iš bai
mės. Per dešimt sunkių įsikūri
mo metų Melburne nupirko di
delį mūrinį namą, išpuošė baldais, 
admirolais, šaltarefridžiais, žmo
nai neleido dirbti. O kad varg
šelei nereiktų pėsčiai kulniuot į 
turgų, nupirko naujausios laidos 
Holdenuką. Teta Barbora gyve
no kaip pasakų karalaitė.

Tačiau pasakose slypi viena 
blogybė — jos yra viena už kitą 
gražesnės! Gudrūs žmonės ėmė 
šnekėti, jog Amerikoj dar gražes
nė pasaka. Girdi, tenai atomais 
stogai dengti, atomais verda, ke
pa, skalbia ir pinigus dirba. Ga
tavai suraikytomis dešromis snin
ga, pienu ir vynu upės teka...

Tad vieną gražų sekmadienį, 
grįžusi indoktrinuota iš švento
riaus, sunkiai prisėda prie sunkiai 
apkrauto pietų stalo ir sako Ste
pukui:

— Vaje, vaje, koks čia vargas 
reikia nešti po tuom Pietų Kry
žium! Žinai, Stepuk, važiuosim 
Amerikon!

Stepukui labiausiai pagailo ne
tekti frontinės žolelės, kurią be- 
šienaudamas prisimindavo savo 
gimtąjį sodžių, gražias jaunystės 
vasaras, žalias Galulaukės pie
vas... Ne!

— Eeik, eik, Barboryt, juokau
ji! Tu tik prisiklausei visokių nu- 
sausintojų. Jie tik kitus kursto, 
o patys nė nemano pajudėti iš 
vietos. Argi nematai, kad jiems 
terūpi kuo daugiau nusausinti lie
tuvių iš čia Amerikos naudai? — 
kalbėjo Stepukas, dar niekuomet 
gyvenime neprataręs tokių aštriai 
savarankiškų žodžių savo Barbo- 
rėlei.

Bet pajutęs ant savo pečių jos 
glostomąją rankutę, jis staiga at
slūgo.

— Pasakyta padaryta! — pra
švokštė jinai ir išspruko laukan, 
nenorėdama sutrukdyti virškinimo 
liaukų.

Stepukas tik laksto iškišęs lie
žuvį po įstaigas, gula ir keliasi 
ant dokumentų stirtų, visas apim
tas karštligės, lyg ir po karo bė
gant iš Bavarijos, nors ir dabar 
niekas, išskyrus žmoną, jo nęvijo. 
Barbora pati vadovavo likvidaci
jos veiksmams: už pusę kainos 
pardavė baldus, šaltafridžį ir ad
mirolą nuleido iki trečdalio, o dvi 
dienas prieš išvažiuojant skubo
tumo sumetimais pavertė grynais 
ir mūrinuką per pusę pigiau.

Vargšas Stepukas sunkia širdim 
pabučiavo savo žolelę, paglostė 
namo kampą, pagirgždino varte
lius ir vos bepavilkdamas sunkų 
čemodaną išdūlino į naują pra
džią. Ten, kur atomais verda ir 
kepa ir veria siūlą į adatą...

Laivas dingo horizonte.
Kuo didesnis žmogus ūgiu, tuo 

platesniu kampu jį svyruoja lai
vui plaukiant per bangas. Barbo
ra tai atsikelia, tai prigula, čia 
į vieną laivo galą eina, čia — į 
kitą, visur palikdama pėdsakus. 
Stepukas vargšei priesaikai kloja 
ledus ant smilkinių, šiltus kom
presus vynioja.

Antrame krante nuvažiavo į 
numatytą apsistojimo vietą, kam
barį gavo, lietuviškai sakant, pir
mame aukšte, langai į gatvę, kur 
vaikigaliai triukšmingai žaidžia 
beisbolą, sudrausti nekreipia jo
kio dėmesio. Mašinos burzgia, nes 
kaimynai jas laiko čia pat ant ša
ligatvių. Stepukas džiaugėsi nepa
siėmęs s savim Holdenuko, nebū
tų kur jį vargšą šičia priglausti...

Stepukui ėmus ieškoti darbo, 
vieni sakė, kad jis per senas, kiti 
— per mažas. Pagaliau išskaitė 
viename laikraštyje, kad kažkokia 
bendrovė sutinka parūpinti darbą 
ir senesnio amžiaus žmonėms. 
Stepukas, besikrapštydamas pa
kaušį, pasirašė sutartį su tarpi
ninkavimo firma, kuriai pasižada 
iškilmingai mokėti trečdalį atly
ginimo, kol dirbs nurodytame 
fabrike, ir dar išmetus iš ten, 
tam tkrą laiką teks mokėti palū
kanas...

Po savaitės darbo Stepukas par
nešė algos tik tiek, kad sumokėjo

*

(Vietoj feljetono)
už butą, po to — specialų nuo
šimtį bloko bosui už leidimą gy
venti šiame name (kitaip, girdi, 
tuoj išmes ir įsileis geresnius gy
ventojus), už šiukšlių išvežimą, 
na, žinoma, kai kas liko ir palai
kyt gyvybei iki kito savaitgalio, 
smarkiai susiveržus diržą.

Stepukas su Barboryte, per
žvelgę mūrinių namų kainas ir 
susiskaičiavę centas į centą savo 
atsivežtinius, skaudama širdimi 
nutarė, jog reikės abiems dirbti. 
Nieko nepadėjo nė Barboros kie
tas charakteris, nė fizinė persva
ra, nė pasiteisinimas, kad Mel
burne atprato nuo darbo.

Susijieškojo tarnybą siuvyklo
je. Paprasta Singcrio mašina Bar
boros ūgiui buvo per žema, tad 
pristatė prie didesnės, kojomis 
sukamos baidyklės žieminių paltų 
atlapams prisiuvinėti. Per kelias 
dienas sutino kojos, niekur nesi
mato atominių mygtukų. Jai pa
sivaidena Prestono ramybė ir... 
nusausinto j as. Net sudrebėjo. Na, 
palauk tu, nevidone!

Susijaudinus ėmė smarkiau 
minti kojomis, mašina grėsmingai 
subruzgo, teta Barbora nė nepa
juto, kaip ranką per toli pakišo

Už geresnį sviestą brangiau mo
ka, negu už blogesnį.

Prof. J. Paltarokas 
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B. F. JIATIS į
INTERNATIONAL PARCELS SERVICE

105 COLLINS STR., MELBOURNE, 

pirmas aukštas, 5 kambarys.

Maistas, vaistai, medžiagos ir t.t. iš atsargų jau esančių 
Europoj. Gavus užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje.

Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami.
3 A

VIENINTELE TIKRA
RUSŲ VODKA

PILSTYTA PAČIOJE RUSIJOJE, KURI VADINASI

“STOLICNAJA”
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727
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MURRAY’S i
HEALTH FOOD STORES :

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, ♦
Australia. *!

PHONE 35-5795 ♦
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių $ 

maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą. ;*<

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

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

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2i 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- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: 
UY 5328.
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 8596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498. y
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842. -J
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon Į

£ Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.
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ir adata šniirkštelėjo kiaurai per 
pirštą. Po šio įvykio Stepukas jau 
nekurstė Barboros į darbą, prašė 
vėl vadovauti virtuvės darbams.

Kartą beverdant pietus, Barbo
rai prireikė bulvių, kurios buvo 
supiltos giliam pogrindy. Teta, 
belipdama žemyn per penkioliktą 
laiptą, paslydo, griuvo visu ūgiu 
ii’ ten be sąmonės išgulėjo, kol 
iš darbo grįžo Stepukas. Pašaukė 
daktarą, kurio pirmasis klausimas 
buvo, ar turi pinigų. Gavęs tei
giamą atsakymą, atvažiavo ir su
tvarkė du Barboros šonkaulius. 
Stepukas laksto, keičia kompre
sus, ir, kartą pabučiavęs jai į 
kaktą, sako:

— Barborėle, kol dar turim at
sivežtinių likučius, važiuokim at
gal?

— Gerai, brangus Steputi, šį , 
sykį tu vadovauk! — tarė nulei
dus akis ir padėjo jam ant pečių 
šį sykį tikrai glostomąją ranku
tę.

Taip ir mes visi jos laukiam,' 
žadėjo į Melburną atplaukti per 
Prima Aprilis. Sutiksim juos iš
skėstom rankom. Reikia manyti, 
jog Barbora panaudos visą savo 
svorį nusausintojams sudrausti.

Tautiškumą mes turim turėt 
širdy, o mūsų kepurės turi būt 
gražios.

Dail. A. Antons
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Adelaidėje
MERGAIČIŲ II-JI LAIMI 

PUSFINALIUS
Vasaros krepšinio pusfinaliuose 

mūsų mergaitės susitiko su gerai 
komandiniai žaidžiančia Panthers 
komanda. Mūsiškių komanda buvo 
pilnos sudėties, išskyrus R. Šul
caitę, kuri sirgo ir negalėjo padė
ti draugėms šių svarbių varžybų 
metu, žaidimas buvo pradėtas lė
tokai ir labai ątsargiai. Pradžioje 
priešininkės vedė žaidmą savo 
naudai keliais taškais. Vytietės 
tačiau pajėgė rezultatą išlyginti, 
bet puslaikis baigiamas 17-20 mū
sų nenaudai.

Antrame puslaikyje žaidimas 
yra apylygis ir rezultatas svyruo
jąs. Padaroma gerų metimų, bet 
kartais pražiopsoma geros progos 
daugiausia dėl savanaudiško solo 
žaidimo. Lyginant šias varžybas 
su ketvirčio finalais, matomas di
desnis ryžtas laimėti, ir puolėjos 
stengiasi grįžti į gynimą, nors 
kartais ir pamiršta šią pareigą. 
Surinkusi penkias baudas, aplei
džia aikštelę mūsų centro puolėja 
R. Andriušytė. Rasos poziciją uži
ma žaidusi krašte D. Radzevičiūtė, 
o į jos vietą įleidžiama I. Kapo- 
čiūnaitė. Prieš pabaigą aikštelę 
apleidžia su penkiomis baudomis 
narsiai kovojusi gynėja A. Po- 
wierza. Daugiau pamainų netu
rint, palieka kovoti keturios žai
dėjos. Rezultatui išsilyginus san
tykiu 38 — 38 ir tebesant tik pen
ketui sekundžių iki žaidimo pa
baigos, mūsiškės turi kamuolį po 
priešininkių krepšiu. D. Radze
vičiūtė daro gražų metimą, bet 
kamuotis, apsisukęs lauke, neį- 
krenta į krepšį. L. Radzevičiūtė 
nuima kamuolį ir kartoja metimą, 
bet ir vėl nelaimingai. Dar mėgi
na kartoti D. Radzevičiūtė, kurios 
pastangas nutraukia sirena, skel
bianti rungtynių galą. Atrodė, jog 
prptįsimas mums neatneš nau
dos, kadangi mūsų keturios žaidė
jos buvo labai pavargusios. Pra
dėjus žaisti po pratęsimo mergai
tės parodė' nuostabias pastangas 
laimėti ir nepaprastą kovingumą.

Sesės D. ir L. Radzevičiūtės, pa
dedamos narsiai kovojančių — K. 
Bačkutės ir I. Kapočiūnaitės — 
daro greitus prasiveržimus ir pui
kiai tarp savęs pasuojasi. Prie
šininkės desperatiškai kovoja ir 
turi viena po kitos apleisti dėl 
prasižengimų aikštelę. Dalia daro 
metimą po metimo ir penkių mi
nučių laikotarpyje pelno 9 taškus, 
kai priešininkės nepajėgia pelnyti 
nė vieno. Galutinis rezultatas 47 
— 38 mūsiškių naudai. Reikėtų 
visada taip žaisti, kaip buvo žaid
žiama laike šio pratęsimo, tai tik
rai niekas nepriekaištautų. Taš
kus pelnė: D. Radzevičiūtė 28, 
Andriušytė 15 ir L. Radzevičiūtė 
4. Dabar matysime šią komandą 
žaidžiant finalus.

KETVIRČIO FINALAI 
PRALAIMĖTI

Ketvirčii finalai vytiečiams rei
kėjo žaisti su South Adelaide ko
manda. Šią komandą sudaro jauni, 
patvarūs, gerą išlaikymą ir pui
kius metimus turį žaidėjai. Vasa
ros sezone ši komanda dar buvo 
sustiprinta olimpiniu žaidėju A. 
Hare ir geriausiu šiaurinės Teri
torijos žaidėju — aboridženu Ah 
Matt, kuris Australijos pirmeny
bių metu buvo pripažintas antru 
geriausiu krepšininku Australijo
je. Vįytiečiai buvo pilno sąstato, 
tik kaikurie po susižeidimų neat- 

" gavę savo formos. Žaisti pradėjo 
abi pusės labai atsargiai. Kaip 
mūsiškiai, taip ir priešininkas nau
dojo zoninį gynimą. Pradžioje 
rungtynės buvo apylygės. Mūsų 
zona tačiau nebuvo pakankamai 
judri ir priešas padarė keletą ge
rų ilgų metimų, puslaikį užbaig
damas 31-41 mūsų nenaudai. Ant
ro puslaikio pradžioje atrodė, jog 
reikalai pagerės mūsų naudai. Re
zultatas lyginamas ligi 5 taškų 
skirtumo, šioje vietoje buvo su
stota ir pradėta tiesiog žiaurus 
kritimas žemyn.

mūsų zona ir neaišku, kodėl nebu- 
buvo pereinama prie individua
laus gynimo. Gynėjai nueina per
toji į puolimą ir nespėja laiku 
grįžti. Rungtynėms pasibaigus, 
lenta rodo mums baisų rezultatą 
62-95. Klaidų buvo daroma daug 
bet pagrindinės būtų šios: visiš
kai blogi kamuolio nuėmimai nuo 
lentų, labai blogi tolimieji meti
mai, taip pat ir baudų mėtymas, 
per lėtas komuolių perdavimas iš 
gynimo į puolimą ir blogas zoni
nis gynimas. Zona buvo nejudri 
ir perdaug palindusi po krepšiu. 
Taškus pelnė: Ignatavičius 30, 
Gumbys 12, Petkūnas 9, Statnic- 
kas 4, Visockis 3, Alkevičius su 
Lapšiu po 2 ir Urmonas 0. šį pra
laimėjimą patyrus, buvo iškrista 
iš tolimesnių varžybų ir reikėjo 
pasitenkinti ketvirta vieta.

VYTIS I VYRŲ — W^ST 
ADELAIDĖ 76 — 86 (25 — 40)
Vytiečiai buvo iškviesti draugiš

koms rungtynėms su West Adelai
dės komanda, kuri pirmauja šiame 
vasaros turnyre ir žais finaluose. 
Pirmame puslaikyje mūsiškiai žai
dė silpnai, labai blogai buvo den
giami priešo žaidėjai ir blogai mė
tyta baudos. Antras puslaikis 
žaistas daug geriau ir pasiekti 
aukšti rezultatai. Dėl pralaimėji
mo nereikia nusiminti, pastiprinus 
gynimą ir būtinai patobulinus to
limus metimus, bus galima be bai
mės žiemos sezone susitikti ir su 
šia pajėgia komanda. Taškai: 
Petkūnas 20, Ignatavičius 19, 
Gumbys 9, Lapšys su Statnicku 
po 8. šiose rungtynėse žaidė, bet 
taškų nepelnė Alkevičius ir Ur
monas su Ramonaičiu. B.N.

Sydnėjuje
STUDENTAI SPORTUOJA

Šiais metais University of New 
South Wales krepšinio klubo pir
moje rinktinėje žaidžia 4 lietu
viai: A. Baltrušaitis (komandos 
kapitonas — treneris), A. Daniš- 
kevičius, M. Kriaucevičius ir K. 
Protas. Be to, klubo “galva” yra 
K. Moras, kurio rankose yra visas 
klubo organizavimas.

Pernai U. N.S.W. žaidė Parra
matta City Dintrict turnyre ir 
laimėjo šį turnyrą, šiuo metu vėl 
įsijungė į tą patį turnyrą ir jau 
turėjo 6 susitikimus. Pirmieji 3 
buvo lengvai laimėti: 46-30, 50-39, 
49-21. Ketvirtas buvo žaista prieš 
stiprią latvių komandą “Olympia", 
kurios žaidėjai pasižymi augštu 
ūgiu ir veržlumu, čia universite
to žaidėjai tikėjosi pralaimėti. 
Nuo pradžios universiteto puoli
kai, Kriaucevičiaus vedami, daro 
greitus prasiveržimus ir vienu 
laiku universitetas veda 12-0. Po 
šio smūgio latviai neatsigauna ir 
puslaikis baigiamas 25-6. Antrame 
puslaikyje dar žavingiau univer
sitetas kovoja ir rungtynes laimi 
60-29. Visi universiteto žaidėjai 
gražiai žaidė, greitos ir tikslios 
pasuotės ir užtikrinti mėtymai iš 
visokių pozicijų. Geriausias žaidė
jas aikštėje buvo “Jumbo-Kriau- 
cevičius.

Paskutinės 2-jos rungtynės žais
tos prieš australų komandas ir jos 
gana lengvai laimėtos 60-29, 47-26 
santykiu.

Pastebėtina, kad pirmoje ko
mandoje nėra nė vieno australo. 
Komandą sudaro lietuviai, latviai, 
kiniečiai ir vokietis. Il-je koman
doje daugumas žaidėjų australai.

Žiūrovą* t
DEŠIMTMEČIO SUKAKTIS
Sydnėjaus sporto klubas “Ko

vas”, norėdamas tinkamai atžymė
ti savo dešimties metų veiklos su
kaktį ruošia iškilmingą minėjimą 
— balių, kuris įvyks š.m. balan
džio mėn. 30 d.(šeštadienį) Police
Boy’s Club salėje, Newtowne.

Minėjimo metu bus pagerbti vi
si klubo steigėjai ir visi tie, ku
rie dešimties metų laikotarpyje 
savo darbu ar lėšomis prisidėjo 
prie klubo veiklos.

Po minėjimo bus surengtos
Visiškai pairo! krepšinio rungtynės tarp vetera-

KVIETIMAS Į PAGALBĄ
A.L.F.A.S. V-bos Pirmininką, vyrų krepšine trenerį

S. URNEVIČIŲ *u PONIA, 
susilaukus sūnaus, nuoširdžiai sveikina ir linki naujagimiui

laimingos ateities J į-'.
A.L.S.K. “Vyti* sportininkai ir Valdyba

SPORTO ĮVAIRUMAI
★ RYGOJE vyku»iame tarptau

tiniame šachmatų turnyre, kuria
me dalyvavo Rusijos, Estijos, Lat
vijos, Suomijos, Rytų ir Vakarų 
Vokietijos, Norvegijos, Lenkijos ir 
Lietuvos šachmatų meisteriai, ži
nomasis mūsų šachmatų veteranas 
Mikėnas laimėjo antrąją vietą. 
Pastebėtina, kad dabar vykstan- 
čiųjų pasaulio pirmenybių dėl pa
saulio meisterio vardo pretenden
tas latvis M. Tai pralaimėjo Mikė
nui ir Rygos turnyro laimėtojui 
Spasskiui, kuriam tik vienas rung
tynes tepralaimėjo Mikėnas.

+ OLIMPINIAI Žiemos Žaidi
mai, kurie vyko Squaw Valley, 
Amerikoje, ir pasibaigė Sov. Są
jungos laimėjimu (daugiausia jie 
gavo medalių) buvo vieni iš bran
giausių eiliniam žiūrovui. Visoms 
varžyboms bilietas kainavo 200 
dol., kai vienos dienos pragyveni
mas kaštuodavo iki 50-80 dpi. Iki 
šiol žiemos olimpiniai žaidimai 
yra vykę Charmonix, Prancūzijo
je, 1924 m.; St. Moritz, Šveicari
joje, 1928 m.; Lake Placid, J.A.V. 
1932 m., Garmisch-Partenkirchen, 
Vikietijoj, 1936 m., St. Moritz, 
1948 m., Cortina D’Ampezzo 1956 
metais.

★ ANGLIJOJE pasibaigusiame 
šachmatų turnyre laimėtoju tapo 
jugoslavas S v. Gligoric, kuris su
rinko taškų pasekme 7i-lJ. Antrą 
vietą laimėjo rusas Auerbach ir 
vokietis Uhlman.

★ | AMERIKĄ buvo atvyku
si Švedijos krepšinio rinktinė, ku
riai Amerikos Atletų Unija buvo

nų ir jaunių (vyrų ir moterų).
Tikimasi, jog rungtynės bus 

įdomios, nes veteranų tarpe yra 
gerų žaidėjų.

Šioms rungtynėms jau pradeda 
treniruotis ne tik jauniai, bet ir 
veteranai, kuriuos treniruoja B. 
Gečiauskas, kai moterų komandą 
ruošia A. Bernotaitė.

Po prepšinio rungtynių bus šo
kiai, kuriems gros gera muzikos 
kapela.

Sporto klubas, norėdamas, kad 
kuo skaitlingiau dalyvautų visi 
tautiečiai, bilietų kainas padarė 
visiems prieinamas.

Bilietus — pakvietmus galma 
gauti pas visus klubo valdybos na
rius.

Bankstowno apylinkės lietuviams 
bilietus platina p. G. Hornienė.

V.A.

uždraudusi žaisti su jai priklau
sančiais klubais, kadangi jie teigė, 
kad Švedijos rinktinę iškvietė pro
fesionalai. šis uždraudimas skau
džiai palietė švedus, nes kone visi 
Amerikos sporto klubai ir paski
ros sporto organizacijos priklauso 
AAU, jų tarpe ir lietuvių FAS
KAS. New Yorke švedai žaidė 
prieš latvių rinktinę, kuri nepri
klauso AAU ir juos nugalėjo 88: 
70. Už Švediją žaidžia taip pat 
trys latviai. Treneris yra taip pat 
latvis. Žaisdami Montrealyje, šve
dai pralaimėjo 57:58, nors laimė
jo prieš YMCA 73:60. Čikagos 
latviai įveikė švedus 72:62, nors 
šią Čikagos latvių rinktinę nese
nai lietuvių rinktinė gana lengvai 
nugalėjo.

★ LENKIJA tapo pirmoji ko
munistinio bloko valstybė, kuri bu
vo šiomis dienomis priimta Euro
pos beisbolo federacijon. Ši fede
racija kas antri metai rengia žai
dynes, kuriose gali dalyvauti tik 
jos nariai. Šiemet tokios žaidynės 
vyks Barcelonoje nuo rugsėjo 19 
iki 25.

-* ★ ŠVEDIJOJE žiemos metu, kai 
futbolo aikštelės yra apdengtos 
sniegu, vyrauja ledo rutulys ir 
tautinis švedų žaidimas — bandy. 
Švedai vis dar negali pamiršti sa
vo didžiųjų futbolo laimėjimų: 
antroji vieta pasaulinėse pirme
nybėse ir nesenai pelnytas laimė
jimas Wembley stadione prieš 
Angliją. Futbolo mėgėjų tarpe vi
są laiką vyksta karštos diskusi
jos, kuri vienuolikė yra geresnė. 
Ar ta, kuri pasiekė visą eilę lai
mėjimų pernai metais pasaulio 
pirmenybėse, ar ta, kuri 1948 m. 
Londone laimėjo aukso medalį. 
Nežiūrint to, visi Švedai sutinka, 
kad vidurio puolikas A. Simons- 
son su pagrindu yra išrinktas ge
riausiu Švedijos sportininku. Jis 
gavo laikraščio paskirtą aukso me
dalį ir titulą “"Store grobb” — di
delis vyras.

Socialinės Globos Moterų Drau
gija Melburne beveik kiekvienais 
metais organizuoja aukų vajų Eu
ropoje likusiems tautiečiams.

{vairiose Vokietijos vietose 
esantieji seneliai ir ligonys, Va
sario 16-sios Gimnazijos mokslei
viai, Punsko srityje ir Lenkijoje 
vargstantieji lietuviai dar ir šian
dien gyvena panašiose ar dar blo
gesnėse sąlygose, kaip mes patys 
kadaise gyvenome įvairiose DP 
stovyklose. Moraliai tas vargas 
jiems yra žymiai sunkiau pakelia
mas, negu mums DP stovyklos, 
nes jie gyvena po karo atsigavu- 
sioje ir išsipuošusioje Europoje. 
Mūsų tautiečiams, dėja, gyvena
mojo krašto gėrybės nėra prieina
mos arba dėl ligos, ar dėl senat
vės, ar dėl stokos lėšų, jei nori
ma leisti savo vaikus į mokslus.

Kad ir maža dovanėlė iš užjū
rio išvykusių brolių lietuvių jiems 
yra didžiulis džiaugsmas. Prisi
minkime, kaip mes patys džiaug
davomės DP stovyklose gavę rū
bų ar maisto siuntinėlį. Tada mes 
pasižadėjome, kad išvažiavę ir 
naujai įsikūrę nebebūsime kurti 
pagalbos prašantiems, padėsime 
kiekvienam vargan patekusiam 
lietuviui. Nevien tik materialinė 
pagalba tuos vargstančius džiu
gina, bet tatai yra ir moralinė pa
spirtis. Tikrai turi būti malonus 
jausmas, žinant, kad į tolimus 
kraštus išvykę savieji nepamiršta 
ir padeda niekur toliau vykti ne
galintiems.

"... Jūsų dovana tarytum švie
sus saulės spindulys vargingoje 
mūsų būtyje stiprina viltis ir no
rą gyventi ir laimėti. Šimtą kar
tų ačiū...” — tokiais jautriais

žodžiais persunkti padėkos laiškai 
rašyti Socialinei Globos Moterų 
Draugijai ir Melburno aukotojams.

Būkite duosnūs ir šį kartą, kai 
rinkėjai pasibels į jūsų duris. Ne- 
pašykštėkime savo pagal išgales 
skiriamaa auka suteikti bent tru
putėlį džiaugsmo seneliams, ligo
niams ar moksleiviams — visiems 
tiems, kurie jo taip reikalingi.

Aukas rinksime ne tik pinigais, 
bet ir rūbais. Dar kartą peržiūrė
kite savo spintas ir, jei tas dra
bužis dar geras, bet jums jau ne
naudingas, atneškite mums. Di
džiausias trūkumas yra vyriškų 
drabužių.

Turime progos įrodyti savo ge
rą širdį. Tenebūna nė vieno, ku
ris prie šio vająus neprisidėtų!

Vajus Melburne bus vykdomas 
nuo š.m. balandžio mėn. 1 d. iki 
birželio mėn. 1 d. Aukos ir dra
bužiai bus priimami šeštadieniais 
Lietuvių Namuose, 12 Francis 
Grove, Thornbury ir sekmadie
niais p pamaldų pas p. Butkūną 
kioske.

SOC. GLOB. MOT. D-JA 
MELBURNE

PROF. V. RUOKIUI 75 METAI
Kovo 11 d. prof. Viktorui Ruo

kiu: suėjo 75 metai amžiaus. Jis 
buvo ir tebėra Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijos profesorius nuo 
pat akademijos įsteigimo. Yra pa
rašęs vadovėlių chernijos, dirvože
mio mokslo, tręšimo mokslo, mi
neralogijos, kristalografijos, pet
rografijos srityse. Be to, aplin
koje buvo pasižymėjęs savo gyve
nimo būdo originalumu.
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DANE’S PHARMACY
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Kalėdų dovanos, visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška 
kosmetika Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET 
Phone UB4218 CABRAMATTA

HANSA TRADING CO.
General Merchant* & International Parcel Service

SAV. A. ir R. ANIULIAI

B s

KONFERENCIJA įstrigo jau 
PAČIOJE PRADŽIOJE

Dešimties Rytų ir Vakarų val
stybių nusiginklavimo konferenci
ja prasidėjo Ženevoje kovo 15 d. 
Jau pačioje pradžioje suąikirto 
Rytų ir Vakarų delegatai dėl to, 
kuris nusiginklavimo planas turi 
būti pirmiau svarstomas — ame
rikiečių ar sovietų delegacijos pa
tiektasis.
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•j- Jei norite pirkti CANBERROJE i
f NAMUS ’arba B I Z N Į, |

Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins £

| CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS | 
| GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. į 
X Telef. J 4785 privalus J 2943 |
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

EUBOPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS 

f

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

Tel. 62-2231

I
I s

Melbourne —.387 Lit. Bourke St., Tel. MU 4811
& JM 6169 

Geelong North — 38 Walsgott Street
Moe, Vic. — 13 Moore Street.
• JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI IR PILNAI APDRAUSTI SIUN

TINIAI NUO 6 SV. SVORIO IKI 44 SV. SVORIO PER
SIUNČIAMI J SOV. SĄJUNGĄ IR VISUS KITUS EURO
POS KRAŠTUS.

• PAS MUS PIGIAUSIAI UŽSAKYSITE VAISTUS IR MAIS
TĄ. SIUNČIAMA TIESIOG Iš URMO SANDĖLIŲ VO
KIETIJOJE, DANIJOJE IR ŠVEDIJOJE. PERSIUNTIMAS 
ŽYMIAI GREITESNIS IR PIGESNIS KAIP IŠ AUSTRA
LIJOS. GARANTUOTAS IR TIKSLUS UŽSAKYMŲ IŠPIL
DYMAS PER

DĖMESIO:
3 — 5 SAVAITES.
Mums skubiai reikalingi atstovai Sydnėjuje 
ir Adelaidėje. Būtina sąlyga geras rusų kal
bos mokėjimas. Veikliam asmeniui užtikrina
me gerus rezultatus.

I

I

GERIAUSIAS ELEKTROS REIKMENŲ 
PREKES.

SIŪLO:

Galima išsirinkti šaldytuvą iš 
11 moderniausių modelių.

i
X

X
i

I

KAINA — PIGIAUSIA PRADE
DANT NUO 119 GNS. 6 TELEVI
ZIJOS APARATŲ MODELIAI 
NUO 169 GNS.

Lengvo* ištimokėjimo tąlygo* ir 
•aviem* tautiečiam* žymi nuolai
da. Priitėtome viaur neapmoka
mai.

KREIPTIS:

JONAS ELECTRICS
146 Catharine Str., Leichhardt, Sydney

TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku)

7



1960 m. balandžio 1 d.

M<KU PASTOGĖ
KRAŠTO VALDYBOS

INFORMACIJA
Š.m. kovo 26 d. Krašto Valdy

bos posėdyje, tarp kitko, buvo 
svarstyta ir čia viešai skelbiama 
informacijai:

1. Krašto Valdyba prašo Apy
linkių Valdybas, kurios pagal iš
siuntinėtus bendraraščius dar ne-

Pranešame pažįstamiesiems, kad š.m. vasario 25 d. po ilgos 
ir sunkios ligos mirė VLADAS AMBRIZAS, 54 m. amžiaus.

Velionis buvo palaidotas Riverstone, Marsllen Park, kapi- 
nyne.

Liūdi jo žmona ir dukra

SYDNfiJUS

PADĖKA
Wollongongo Apyl. Valdyba, 

atsidėkodama už dalyvavimų ir 
programos išpildymų Vasario 16- 
tos minėjimo proga Wollongonge, 
Camperdowno Sekm. mokyklai pa
skyrė £ 5.

Už šių paramų mokyklos ir tė
vų komiteto vardu reiškiu padė
kų.
. Kun. P. Butkus,

Sydnėjaus liet, kapelionas

PRANEŠIMAS STUDENTAMS
Kvorumui nesUsirinkus, skelbta

sis Sydnėjaus liet, studentų susi
rinkimas nukeliamas į š.m. balan
džio 10 d. 7 v.v., kuris įvyks Syd
nėjaus Liet. Namuose Redferne.

Kolegos kviečiamai būtinai da
lyvauti.

Studentų Valdyba

POBŪVIS VELYKŲ PROGA
Sydnėjaus Liet. Namų Taryba 

š.m. balandžio 17 d. (Velykų pir
mųjų dienų) 7 v.v. savuose na
muose Redferne ruošia linksmų 
pobūvį. Bus geras orkestras. įėji
mas aukomis. Kviečiama visa lie
tuviškoji visuomenė.

PRANEŠIMAS
Dar kartų primenama Sydnė

jaus apylinkės lietuviams, kad š. 
m. balandžio 10 d. 2 v. p.p. Syd
nėjaus Liet. Namuose Redferne 
šaukiamas visuotinis metinis apy
linkės susirinkimas.

Kadangi bus renkami nauji val
domieji organai, todėl apyl. tau
tiečiai kviečiami juo skaitlingiau 
jame dalyvauti. Platesnės apie šį 
susirinkimų informacijos buvo 
talpintos “M.P.” 12 ir 13 Nr. Nr. 
laidose.

■DAINOS” CHORO 
KONCERTAS

Sydnėjaus Liet “Dainos" cho
ras š.m. balandžio 23 d. koncer
tuos Sydnėjaus Grammar School 
gimnazijoje. To koncerto klausysis 
ne tik gimnazijos moksleiviai ir 
personalas, bet bus ir kviestinių 
svečių.

ORGANIZACIJŲ POSĖDIS 
— PASITARIMAS

š. m. kovo 20. Krašto Valdybos 
iniciatyva buvo sušauktas Sydnė
jaus apylinkių organizacijų posė
dis. Pasitarime dalyvavo: Kraš
to V-bos pirm. inž. Iz. Jonaitis, 
Švietimo ir Kultūros reik, vadovė 
T. Reisgienė, sekrt. S. Pačėsa, 
skautų “Aušros” tunto adj. A. Al- 
čiauskas, Sp. Kl. Kovo pirm. Ju- 
raitis ir V. Augustinavičius, atei
tininkų atst. A. Bučinskas, Sydnė
jaus Apyl. pirm. H. Stošius ir Cab- 
ramattos Apyl. pirm. J. Petniūnas.

Kadangi šių metų pabaigoje 
yra rengiamos Sydnėjuje Meno 
Dienos ir tuo pačiu metu vyksta 
eilė suvažiavimų, tai šiems reika
lams koordinuoti ir buvo šauktas 
šis pasitarimas. Ateityje numaty
ta dažniau rinktis j panašaus po
būdžio organizacijų pasitarimus.

SYDNĖJAUS ŽURNALISTAI 
DIRBA

Sydnėjaus jaunųjų žurnalistų 
būrelis gausėja. Dabar jų skai
čius jau pasiekė 8. Renkamasi 
dažniausiai penktadieniais paski
rų narių namuose, kur ir moko
masi žurnalistikos meno. Būreliui 
vadovauja “M.P.” redaktorius J. 
Veteikis. Artimoje ateityje, mel- 
burniškių kolegų pavyzdžiu, nori
ma suredaguoti vienų-kitų “Jau
nimo Kvieslio” numerį ir paruoš
ti žinių “Mūsų Pastogei”, kurio
je jau paskutiniu metu pagausėję 
žinių iš lietuviškojo gyvenimo vei
klos. —ab—

“ŠVIESOS” PASKAITA
Savo diskusinių paskaitų cikle 

Sydnėjaus “šviesos” sambūris š. 
m. kovo 26 d. pateikė Liet. Na
muose Redferne skaitlingai susi
rinkusiai visuomenei V. Kazoko 
paskaitų “Lietuvis rašytojas išei
vijoje”.

Prelegentas šį kartų peržvelgė 
tremties lietuviškųjų prozų.

Diskusijose dalyvavo visa eilė 
mūsų knygos mylėtojų ir iš jų 
kalbėjo p.p. J. Reisgys, Kemėžys 
(senj.), L. Karvelis, A. Gasiūnas, 
Em. Kolakauskas ir V. Šliogeris.

Prelegento ir kitų kalbėjusių 
mintys daugiausia lietė mūsų pro
zaikų kūrybų ir skaitytojus. Bu
vo jieškoma paralėlės, kodėl ma
žai skaitoma ir perkama tremty
je leidžiamų lietuviškų knygų. 
Vieni kėlė mintį, kad jos neįdo
mios ir nežengia drauge su laiko 
dvasia, kiti skundėsi visuomene, 
kad ji nesidominti sava raštija.

Darant išvadų, būtų pravartu 
pabrėžti, kad ir vieni ir kiti turi 
tiesos. Rašytojai nepateikia įdė
mios tematikos, o ir jų forma 
dažnai neprilygsta gerai svetimų 
kalbų kūrybai. Lietuviškoji gi vi
suomenė gal perdaug paskendusi 
kasdienos rūpesčiuose, nebūdama 
aktyvi savos kūrybos palaikymo 
vyksme.

Po paskaitos šviesiečiai ir jų 
bičiuliai maloniai pabendravo jau
kaus pobūvio nuotaikoje.

. J.T.

CABRAMATTA
APYLINKĖS GEGUŽINĖ 

BUVO SĖKMINGA
Cabramatiškiai ir jų bičiuliai, 

ypač mūsų jaunimas, tikrai skait
lingai susirinko į apyl. vadovybės 
skautų žemėje Ingleburne ruoštų 
gegužinę, kuri prabėgo gyvai, 
jaukiai ir draugiškai. Kadangi 
oras pasitaikė tikrai gražus ir 
malonus, tai gegužinėje buvo pa
žaista, padainuota ir pasidžiaugta 
visada savuosius siejančia drau
gyste.

Dalyviai prašė valdybų ir atei
tyje parengti eilę panašaus po
būdžio pobūvių, į kuriuos įsak
miai būtų pakviesti ir kitų apy
linkių lietuviai, šitokios pramo
gos itin naudingos mūsų jaunie
siems, nes jie čia, taikydamiesi 
prie vyresniųjų, geriau prisimena 
savo gimtųjų kalbų ir pasijaučia 
šiltoje savųjų bičiulystėje. '

K.N.

DANTŲ KABINETAS JAU 
VEIKIA

Dantų gydytoja G. Kazokienė 
kovo 22 d. pradėjo darbų Park 
Rd. ir John Str. kampe (prie paš
to), Cabramattoj.

Kabinetas įrengtas moderniai. 
Dantų gydymas šiuo metu, kai vi
sokeriopa technika nepaprastai 
progresuoja, taip pat yra tobuli
namas ir moderninamas. P.G. Ka
zokienė, vertindama laiko dvasių, 
yra įsigijusi pačias naujausias gy
dymo priemones ir turi modernų 
rentgeno aparatų.

Lietuviai, kurie suinteresuoti 
čia gydytis, informuojami, kad 
priėmimo valandos yra šios: pir
madieniais, antradieniais, ketvir
tadieniais ir penktadieniais nuo 
10 v. iki 1 v. ir po pietų nuo 2 
iki 6 v. Trečiadieniais priiminė
jama tik po pietų nuo 2 v. iki 6 
v. ir šeštadieniais nuo 8 iki 12 iš 
ryto.

M.P.I.

BANKSTOWNAS
ORGANIZUOJAMA 

SAVA BIBLIOTEKA
Bankstowno Apylinkės Kultū

ros Taryba organizuoja lietuviškų 
bibliotekų, kuri veiks Dainavos 
namuose. Jau anksčiau buvo 
skelbtas lietuviškos knygos vajus, 
šiai bibliotekai papildyti, kuris vy
ko vasario mėn. Kultūros Tarybos 
nariai yra aplankę visų eilę tau
tiečių ir yra gavę gražų kiekį lie
tuviškos spaudos. Tačiau nebuvo 
tada galimumo visus aplankyti, o 
ir aplankytieji ne visi buvo paren
gę atliekamųsias knygas bibliote
kai. Todėl dar kartų prašomi tau
tiečiai peržiūrėti savas bibliote
kas, atrinkti, kas norima aukoti 
(knygas, laikraščius, brošiūras ir 
t.t), nes Tarybos nariai dar kar
tų lankysis ir viekų pasiims. Kiek

vienas lietuviškas raštas mums 
yra brangintinas, nes dalis suau
kotųjų lietuviškų knygų, laikraš
čių ar brošiūrų galės būti atiduo
ta ir lietuviškajam archyvui, ku
ris, kaip teko matyti Kaziuko Mu
gėje, yra pavyzdingai tvarkomas.

Bankstowno Kult. Tarybos bib
lioteka, kai ji bus sutvarkyta, ga
lės naudotis ne tik lituanistinių 
kursų auklėtiniai, bet ir plačioji 
visuomenė

Jeigu kas jau dabar turėtų 
bibliotekai skirtos mūsų raštijos, 
tai prašoma pranešti adresu: A. 
Bučinskas, 31 Pyramid Ave., Pad- 
stow, N.S.W. Tel. UU 9174; dar
bo metu — BO 961, extention 
F 7496.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS 
š.m. balandžio 10 d. (sekmadie

nį) 6,30 min. p.p. Bankstowno 
Dainavos salėje šaukiamas Sydnė
jaus ateitininkų susirinkimas. Ta 
proga bus filmuojama, todėl vi
siems dalyvavimas būtinas. į šį 
susirinkimų kviečiamas ir prijau
čiantis jaunimas, nes norima įs
teigt atskiras jaunųjų būrelis.

★ Bankstowno Kultūros Taryba 
posėdžiavo š.m. kovo 24 d. Buvo 
numatyta ir aptarta visa eilė 
ateities darbų.

•k Kovo 16 d. Ateitininkų posė
dyje buvo tartasi Motinos Dienos 
minėjimų ruošti drauge su skau
tų “Aušros” tuntu gegužės mėn.

NAUJAS TĖVŲ KOMITETAS 
Informuojama, kad Bankstowno 

liet, savaitgalio mokyklos išrink
tas naujas Tėvų Komitetas: A. 
Švedas — pirmininku ir nariais 
— E. Belkienė, K. Bitinienė, R. 
Kazlauskienė, A. Zigaitienė ir p. 
Andriukaitis.

MELBURNAS
MIRĖ DIDELIS 

JAUNIMO DRAUGAS
Iš Melburno pranešama skaudi 

žinia, kad š.m. kovo 29 d. 3 v. 
p.p. mirė vyr. skautininkas Bo
risas Dainutis. Lai
dojamas šiandienų (balandžio 1 
d.) Fownerio kapinėse.

Velionis buvo didelis jaunimo 
draugas ir aktingas skautas. Pla
tesnė informacija tilps vėlesnėje 
"M.P.” laidoje.

DĖMESIO MELBURNO 
STUDENTAMS!

Pranešama, kad š.m. balandžio 
8 d. (penktadienį) 6 v.v. Univer
siteto patalpose (Union House 
Committee Room Nr. 1) įvyks 
Melburno liet, studentų susirinki
mas.

Narių dalyvavimas būtinas.

CANBERRA
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DAŽNĖJA ŠVIESOS POBŪVIAI
Š.m. kovo 26 d. Canberros Švie

sos skyrius vėl buvo surengęs po
būvį R.A. Genių svetainėje.

Šia proga Jonas Playfords (ži
nomosios tenisininkės A. Snars-

prisiuntė Tautos Fondo apyskai
tų, juo skubiau tatai atlikti.

2. Krašto Valdyba yra nutarusi 
Sydnėjaus Liet. “Dainos” choro 
dirigentui K. Kavaliauskui apmo
kėti kelionės išlaidas lėktuvu į 
š.m. balandžio 24 d. chorvedžių 
suvažiavimų Melburne, kuriame 
bus tariamasi dėl artėjančios šių 
metų pabaigoje Dainų šventės 
Sydnėjuje.

PADĖKA

Širdingai dėkojame didžiai Ger
biamam kunigui P. Butkui už ap
lankymų Vlado Ambrizo Wind
sor© ligoninėje.

Liūdintieji

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

ryba širdingai dėkoja žemiau iš
minėtiems asmenims už paaukotus 
baldus ir kt.

P. Aleknai už 4 kėdes, stalų ir 
paveikslų, V. Baranauskui už 4 
stalus, J. Jasinskaitei — 1 stalų 
ir spintelę, ir p. Šimkūnui už lie
tuviškų pašto ženklų rinkinį.

Be to, tikras lietuviškas ačiū, 
aukojusiems namų remontui pini
gais:

po £ 5.0.0 — F. Abromui, A. 
Kataržiui, J. Šiupiui;

po £ 2.0.0 — V. Lozoraičiui, 
M. Petroniui, V. Simniškiui, J. Za
karauskui ir R. Jočiui;

£ 1.10.0 — Pr. Avižiui;
po 1.0.0 — V. Augustinavičiui, 

J. Aleksandravičiui, A. Bernotui, 
p. Donielai, A. Dargužiui, Z. Dvi- 
laučiui, P. Kavaliūnui, J. Kapo
čiui, A. Kapočiui, St. Keme- 
žiui, K. Kemešiui, V. Račiūnui, 
B. Paskočimui, V. Patašiui, St. 
Pačėsai, H. Petryčiui, P. Lėliui, 
V. Siručiui, A. Stravinskui, A. 
Juodeikai, p. Jarmalavičiui, J. Vai- 
čekoniui, J. Veteikiui, K. Vinciū- 
nui ir A. žiliui;

po 10 šil. — V. Ambroikai, V. 
Baranauskui, P. Burokui, M. Ber
notui, St. Matūzai, p. Ilgūnui, P. 
Savickui, J. šliteriui ir A. Kra- 
miliui;

po 6 šil. — S. Kapočiui, J. Kal- 
bokui, D. Kraucevičiui, M. Turai- 
tienei ir p. Narkutienei;

po 2 šil. — V. Binkiui, J. Kar
pavičiui ir O. Grosienei.

Sydnėjaus Lietuvių Namų
Taryba

kytės vyras), kuris šiuo metu Can- 
berroj ruošiasi politinių mokslų 
daktaratui, skaitė paskaitų tema: 
“Pagrindinės Australijos polit. 
partijų gairės”.

Kavutės metu vyko gyvos disku
sijos dėl prelegento keltųjų min
čių.

Canberros šviesiečiai džiaugiasi, 
kad p.p. Playfordai aktyviai daly
vauja Canberros liet, gyvenime.

Sekantis šviesos sambūrio pa
rengimas numatytas š.m. balan
džio 30 d. Bus pademonstruota 
Montrealio Liet. Teatro Kanado
je į plokšteles įkalbėtasis K. Bo
rutos veikalas “Baltaragio Malū
nas”. ,

P.
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BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

š.m. balandžio 17 d. — Pirmųjų Velykų Dienų — 7 v.v.

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE 

rengia , /»

MARGUČIŲ

ŠOKIŲ VAKARĄ
B • * ’

Gros geras orkestras, bus puikus bufetas.

Bilietų kainos: ponioms — 8 šil., vyrams — 10 šil.-, 
moksleiviams ir studentams — 5 šil.

Namų Valdyba 
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/ PRISIKĖLIMĄ
• %

"KĄ PADĖTŲ ŽMOGUI, JEI JIS LAIMĖTŲ VISĄ PASAULĮ, 
O SAVO SIELAI KĘSTŲ NUOSTOLI?”

(Mat. 16, 26)

Bėga rūpesčių dienos, savaitės ir metai: vis dirbant, kovojant 
dėl duonos, pastogės ir rūbo sau ar savo artimiesiems.

Bet gavėnios rimtyje pažvelgę į Kryžių paklauskim save: kur 
veda tie mūsų rūpesčių keliai, kur tikroji mūsų laimė ir gyvenimo 
prasmė?

Tokiam žvilgsniui į save ir į Kristų — Gyvenimo Vadų yra ypač 
skirtos šios gavėnios rekolekcijos, kurias praves ir kaip visad gilių 
minčių patieks svečias kun. dr. P. Bačinskas.

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams — balandžio mėn. 8, 9 ir 10 
d.d. Camperdowne, St. Joseph’s bažn. (kampas Parramatta & Mis- 
senden Rd.)

Balandžio 8 d. — penktadienį nuo 6 vai 30 min. vak. Išpažintys 
7 vai. 30 min. Palaiminimas ir Konferencijos skirtos jaunimui, nes 
tai jaunimo rekolekcijų vakaras, bet gali jose dalyvauti ir suaugu
sieji. Po to dar bus klausoma išpažinčių.

Balandžio 9 d. — šeštadienį nuo 9 vai. 30 min. ryto išpažintys 
Wollongongo lietuviams — W. Katedroj. Po išpažinčių apie 10 vai. 
mišios ir bendra šv. Komunija. Kviečiami visi Wollongongo apylin
kių lietuviai.

Balandžio 9 d. — šeštadienio vakare Camperdowne nuo 5 vai. 30 
min. išpažintys, nuo 6 vai. konferencijos, palaiminimas ir vėl išpa
žintys.

Balandžio 10 d. — Verbų sekmadienį išpažintys nuo 8 vai. ryto. 
12 vai. šv. Mišios, rekolekcijų pamokslas ir bendra šv. Komunija. 
(3 vai. nevalgius). Po trumpos pertraukos rekolekcijų užbaigiamoji 
konferencija ir palaiminimas. Pageidautina, kad visi kartu priimtų

Balandžio 10 d. Camperdowne vaikučių mėnesinė Komunija.
Išpažintys nuo 11,30 prieš pamaldas. 3 

šv. Komunijų ir palauktų iki rekolekcijų užbaigimo.
Prašoma daugiau atlikti išpažintį penktadienio ir šeštadienio va

karų, kad išvengus varginančio laukimo sekmadienį.
Nuoširdžiai kviečiu tad visus Mieli Broliai ir Sesės, ne tik daly

vauti šiame susikaupime, bet ypač atgailos Sakramento malone iš
dildyti savo klaidas ir prisikelti tikram sielos džiaugsmui su Kristų? 
mi:- ■ .-A ■'

NEPAMIRŠKIME, KAD BE PRISIKĖLIMO NĖRA VELYKŲ!

i K.P.B.

NEWCASTELIS
ĮSISTEIGĖ ATEITININKAI

Kovo 27 d. Newcastelyje įsis
teigė moksleivių ateitininkų būre
lis.

į valdybų išrinkta: J. Zaka
rauskas — pirm., D. Skuodaitė — 
sekretore ir V. Viskauskaitė — 
iždininke.

Dvasios vadas kun. S. Gaide
lis, S.J. —ab—

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Juizas Rudoka*, 

kilęs iš šilininkų km., Kidulių 
valsčiaus.

Jį patį arba žinančius jo adresų 
prašoma pranešti šiuo adresu:

Juozas Bacevičius, 78 View St., 
Clayton, Vic.

PRENUMERUOKITE
• “MŪSŲ PASTOGĘ”

j 

I MELBURNE — D A I N A — MELBURNE | 
Į I
|| Kiekvienas turi išgirsti Adelaidės lietuvių chorų LITHUA- n 
:) NIA dainuojant Melburne. jį

Galingas choras, turįs 40 maloniai skambančių balsų. 
0 g
:: Populiarus dirigentas, sugebųs charakteringai perduoti lie- g
g tuviškų dainų. Solistai, kurie visuomet turėdavo didelį pasise- g 

kimų. . ; |

| LIETUVIŠKOS DAINOS IR MUZIKOS

KOXCKK1AS
0 nI I
3 Balandžio 23 d. Adelaidės Lietuvių Choras Lithuania duo- s 

da lietuviškų dainų ir muzikos koncertų, kuris įvyks Melburno g 
Universitete, VILSONO salėje. Koncerto pradžia 8 vai. vak. g 

Bilietai gaunami pas L. Baltrūnų — JA 3284, pas Melb. g 
g choro dalyvius ir koncerto dienų prie įėjimo. n
1 ' ' ' ' '■ ‘ ■ 0

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažų depozitų, 

7— GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.

::

Skambinti tel.:, WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro., ‘ [ J
j

8
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