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DRUMSTUOSE POLITIKOS VERPETUOSE DIDYSIS VALYMAS LATVIJOJE LIETUVOJE
Sovietai laimi šaltojo karo rundą. Demokratijų bejėgiškumas. Valstybių 

galvų važinėjimų prasmė. Ar karo pavojus jau prejo?
« __---- ------

Artėja vad. viršūnių konferen
cija, kurion susivažiuos pasaulio 
galingieji. Jai besiruošiant pasau
lio politikoj įvyko rekšmingų ir 
daug pasakančių įvykių.

Pietų Afrikos įvykiai, kuriuose 
žuvo apie 200 juodukų ir pusjuo
džių, kaip skelbia vakariečių spau
da, neapsėjo be komunistų įtakos 
ir jų propogandos. Sovietai iš šių 
įvykių, formaliai nei žodžiais nei 
veiksmais nesikišdami, susidarė 
sau derybų bazę busimojoj viršū
nių konferencijoj. Kaip žinome, 
Chruščiovo baubas, kad vakarie
čiai konferencijoj kels Rytų Eu
ropos Tautų apsisprendimo klausi
mą, yra išnykęs, nes jis dabar tu
ri rimtų priekaištų ir savo apo- 
nentams, kurie taip pat moka pa
naudoti ginklus prieš beginklius 
demonstrantus.

Dar didesnį kozyrį sovietams 
suteikė paskutinieji kruvini Pietų 
Korėjos įvykiai ir didelio anti- 
komunisto prez. Syngman Rhee 
kapituliavimas ir atsistatydinimas. 
Daug kas manė, kad žymusis Pie
tų Korėjos prezidentas, taip did
vyriškai kovojęs su bolševikine 
invazija, turi krašte pasitikėjimą, 
tačiau paskutinieji įvykiai paro
dė, kad jis savo tautos vos tebu
vo pakenčiamas. Ten, kaip pra
neša politiniai komentatoriai, ko
munistai taip pat yra prikišę sa
vuosius pirštus, kuriems, deja, 
pasitarnavo ir amerikiečiai, net 
savo užs. reikalų ministerio Her- 

| terio lūpomis išreiškę antikomu
nistiniam didvyriui nepasitenkini
mą ir nepasitikėjimą.

Daug kas mano, kad demokra
tinių laisvių vaikymasis šiuo ne
paprastos politinės įtampos metu 
yra ne tik nereikšmingas, bet gal 
net pavojingas Vakarams. Politi
nėje, o iš dalies gal ir ūkinėje are
noje demokratiniai rėžimai netu
ri ne tik ryžto, bet ir realių gali
mybių kovoti su trečdalį pasaulio 
nusiautusia bolševikine diktatūra, 
kuri viską vykdo paslapčia, be 
parlamentarinių institucijų žinios 
ir pritarimo. Ši dviejų ideologijų 
kova būtų gal galima prilyginti 
dviems šachmatininkams, kurių 

I vienas graibosi lentoje užrištomis 
akimis, nes jis nemato ir nežino, 
kaip jo prieas dislokuoja savo ka
rius ir kokius daro ėjimus.
Eiliniam žmogui dažnai esti kok

tu ir pikta stebėti vad. demokra
tijų elgesį su žiauriausiuoju pa
saulio pavergėju. Vadinamoji dip
lomatija, baltapirštinė ir linkčio- 
janti, metai po metų vis labiau 
stiprina komunistinį bloką, aki
vaizdžiai silpnindama demokrati
nį.

Antikomunistinio nusistatymo 
žmonės, atrodo, jau neteko vil
ties susilaukti pagelbos iš anglo
saksiškųjų demokratijų. Daugelio 
akys krypsta į V. Vokietijos ir 
paskutiniu metu Japonijos politi
ką ir stiprėjantį šių kraštų eko
nominį, o iš dalies ir karinį po
tencialą. Tačiau šios dvi šalys, 
kurios ateityje galėtų būti tikrai 
pavojingos internacionaliniam ko
munizmui, šiuo metu, deja, yra 
labai priklausomos nuo vakarie
čių, ypač Amerikos. Negalima dar 
laikyti jų nepriklausomomis, kai 
Amerikos bazės laikomos jų žemė
je ir kai atsiginklavimo galimy
bės yra sekamos ir kontroliuoja
mos Vakarų sąjungininkų.

V. Vokietija šiuo metu jau yra 
gerokai ginkluota ir laiko apie 

500.000 kariuomenės, tačiau kai 
atsargi dr. Adenauerio vyriausy
bė, vertindama naujųjų laikų stra
tegiją, apsidairė Ispanijoje, norė
dama ten įsteigti Vokietijos kari
nes bazes, amerikiečiai ir jų są
jungininkai šito daryti jai nelei
do.

Paskutiniu metu politinį pasaulį 
ypač domina valstybių galvų va
žinėjimai. Po Chruščiovo vizito 
Prancūzijon, gen. de Gaulle tuoj 
išskrido Kanadon ir Amerikon. 
Eisenhoveris, kaip praneša užsie
nių spauda, vėl ruošiasi Japoni- 
jon ir P. Korėjon, o prieš pačią 
viršūnių konferenciją dar jis pa
kartotinai tarsis ir su D. Brita
nijos min. pirm. Macmillanu.

SOVIETAI TURĖTI!
PASITRAUKTI

Įdomios diskusijos Vakarų Vokietijoje, kurios ir 
Pabaltijo tautas liečia

Jau kuris laikas Vakarų Vokie
tijoje vyksta viešos diskusijos 
(spaudoje, per radiją, viešuose pa- j 
rengimuose), kurios įdomios yra 
ir mums.

William S. Schlamm, austrų kil
mės naturalizuotas amerikietis, 
knygomis, straipsniais ir paskaito
mis propaguoja naują Vakarų po
litiką Maskvos atžvilgiu. Jis siū
lo sugriežtinti Vakarų politiką So
vietų Sąjungos atžvilgiu, reika
laujant iš jos pasitraukti į savo 
prieškarines sritis.

Neseniai Schlamm dalyvavo vie
šose diskusijose Vakarų Vokieti
jos miestuose ir dėstė, kad Vaka
rai turėtų Maskvai pastatyti ul
timatumą: Arba pasitraukite už 
1938 metų sienų (išsikraustant 
tuo būdu iš Vokietijos, Pabaltijo 
ir kitų dabar valdomų kraštų), 
arba Vakarai turės pavartoti jėgą. 
Jei Maskva įsitikintų, kad Vaka
rai tikrai yra pasiryžę savo grasi
nimus įvykdyti ir, prireikus, pa
vartoti ginklą, ji turėtų nusileisti 
— nes karo Sovietų Sąjunga ne
gali rizikuoti dėl kelių priežasčių. 
Viena, kad negali rizikuoti Sovie
tų Sąjungos imperijos subirėjimo, 
antra, kad komunizmui plisti rei
kalingi taikos periodai. Norėdami 
išlikti, komunizmą išlaikyti ir jį 
toliau skleisti, Kremliaus vadovai 
yra suinteresuoti taika daugiau, 
negu bet kas.

KAS BUVO VARGAS, DABAR 
TURI BOTI DŽIAUGSMAS

žemės ūkio sukolektyvinimo 
nauda turėjo būti ta, kad sujung
tuose stambiuose ūkiuose geriau 
būsią galima panaudoti visokias 
mechanines priemones ir dirban
tieji žemės ūkyje būsią išlaisvinti 
nuo sunkių, nešvarių, nemalonių 
darbų.

Dabar Lietuvoje varoma propa
ganda, kad vidurini mokslą bai
gęs jaunimas nesivaikytų kokių 
“inteligentiškų — miestietiškų” 
darbų ir nevengtų pasilikti dirbti 
sukolektyvintame žemės ūkyje. 
Tačiau ta propaganda nebevilioja 
mechanizuoto darbo patogumais. 
Priešingai, ragina džiaugtis kaip 
tik tokiais sunkumais, kurie buvo 
smerkiami, kaip darbo žmones

Kyla klausimas, ar šios kelionės 
ir pasitarimai tevykdomi tik in
formaciniais tikslais ar juose rei
kia jieškoti gilesnių priežasčių?

“NYT” politinio apžvalgininko 
nuomone, šių metų valstybių gal
vų važinėjimai turi labai svarbios 
prasmės. Karo pavojus esąs labai 
aštrus, dviejų sistemų susikirti
mas jau artimoje ateityje esąs 
neišvengiamas. Tik šios priežas
tys ir išjudinusios didžiųjų galy
bių vadus jieškoti kelių taikai iš
saugoti, o karo atveju — apsvars
tyti kiekvieną galimybę jį laimėti. 
Kai esą perdaug kalbama apie 
taiką, tai karo negandas jau at
siradęs prie pačių durų.

Vakarams ryžtingiau paspaudus, 
Maskva turėtų trauktis atgal.

Vakarų Vokietijoje tokie sam
protavimai, žinoma, susilaukia ne 
mažai prieštaravimų. Vadinamų 
“koegzistentų” skaičius Vakaruo
se yra didelis. Vis dar puoselėja
mos iliuzijos, kad su Chruščiovu 
vis dėlto būtų galima susitarti. 
Tų pačių sluoksnių reiškiama dar 
ir tokia mintis, kad reikią duoti 
šansų Chruščiovui išsilaikyti prie 
valdžios vairo, kitaip, girdi, So
vietų Sąjungoje užviešpatautų tik
rieji stalinistai, su kuriais susitar
ti būtų dar sunkiau. (Tie sluoks
niai užmiršta, kad Chruščiovas tę
sia Stalino imperialistinę politi
ką). Ne mažai yra ir tokių, kurie, 
didėjančio medžiaginio gerbūvio 
supami, nori tik “taikos”, palie
kant Rytų Europos kraštus ir tau
tas sovietinėje vergijoje. Schlamm 
čia ir įspėja Vakarus: Jūs linkę 
pasiduoti iliuzijoms, kurios Jums 
dar gali brangiai kaštuoti, jei lai
ku nesusiprasite atremti sovietinį 
imperializmą.

Esamomis žiniomis publicistas 
Schlamm veda derybas Vakarų 
Vokietijoje steigti naują spaudos 
organą =— žurnalą ar laikraštį, ku
riame galėtų laisvai dėstyti savo 
pažiūras. Būdamas Amerikoje, 
jis yra buvęs žinomų žurnalų 
(pvz., “Time”) redakcijų štabo 
narys.

kankinantieji kapitalistinio išnau
dojimo reiškiniai. Viena Šiluvos 
gimnazistė per radiją sušunka: 
“Peršlapsiu, sušalsiu, bet visvien 
kvatosiu, visada būsiu linksma!” 
O propagandistas dai- daugiau pa
aiškina: “Kai pamatai Birutę per 
žvarbų vėją nešančią kibirus van
dens, malkas arba šiaip kur nors 
beskubančią, be palto, be skaros, 
niekad nepatikėsi, jog jai bedir
bant kada nors gali būti šalta”...

UGNINGA PROPAGANDA

Okupacijos dvidešimtmečiu! Lie
tuvoje garsinti degtukų fabrikas 
spausdina net 60 įvairių spalvuo
tų etikečių, kurias lipins ant deg
tukų dėžučių. Etiketėse bus vaiz
duojama, kaip Lietuviai naudinga 
ir linksma būti priklausomai nuo 
“didžiųjų brolių”. LNA

Latvijos komunistų partijos vir
šūnės dabar susilaukė tokio valy
mo, koks seniai jau bebuvo., Bru
no Kalninš teigimu “Labour’s 
Call’ išspausdintame straipsnyje, 
pirmų pirmiausia tai atsitiko dėl 
stiprėjančio tautinio pasipriešini
mo. Net ir kai kurie komunistai 
per penkioliką metų galutinai nu
sivylė sovietine okupacija ir pa
linksta į tautiškumą. Kad taip 
yra, pasakoja užsienin atsidūrę 
latviai.

Pasireikšti pasipriešinimui pa
grindo sudarė 1957 m. pradėtasis 
vykdyti pramonės decentralizavi
mas. Latvijos komunistai gavo 
progos pabandyti ginti savo kraš
to reikalus. Tautinės Ekonominės 
Tarybos pareigūnai ir daugelio 
įmonių vadovai pradėjo žiūrėti, 
kad daugiau prekių liktų vietoje. 
Jie taip pat pasipriešino tam, kad 
keli tūkstančiai jaunuolių išveža
mi į Kazachstaną, nes pati Latvija 
reikalinga darbo rankų. Kai išve
žami latviai, į jų vietą atgabena
ma rusų, ir daugumas Latvijos 
pareigūnų pradėjo būkštauti, kad 
jų kraštas pagaliau nebeteks tau
tinio veido. Dėl to įvairiose vieto
se priimant į darbus pradėta pir
menybė teikti latviams. Imta tai-, 
kyti tam tikrų suvaržymų ir iš 
Rusijos atsiunčiamiesiems parei
gūnams: iš jų reikalauta išmokti 
latviškai. Daugelis latvių, net 
ir mokėdami, pradėjo nebekalbėti 
rusiškai su pareigūnais. Tai ypač 
stipriai reiškėsi provincijoje. Kai 
iškilo mokyklų reformos klausi
mas, latviai reikalavo, kad jų mo
kyklose mokslas būtų prailgintas, 
idant mokiniai daugiau pramoktų 
savo istorijos, literatūros, geogra
fijos.

Tokių tautinių palinkimų esa
ma partijos nariuose, ypač stiprūs 
jie profesinėse sąjungose ir kom
jaunime ir studentuose.

Tokia padėtis atkreipė Maskvos 
dėmesį, ir buvo imtasi priemonių 
sustiprinti rusiškajai įtakai ir lat
vių komunistams suvaržyti.

Valymai prasidėjo po Chruščio
vo kelionės į Rygą. Pirmiausiai 
buvo pašalintos profesinių sąjun
gų, ekonominio planavimo, kom- 
somolo viršūnės. Pagaliau krito 
pai-tijos sekretorius Kalnberzinš, 
ministerio pirm, pavaduotojas La- 
cis, aukščiausios tarybos prezidiu
mo pirmininkas Ozolinš, visi se
niai dirbusieji bolševikams. Nė 
vienas jų nebuvo areštuoti, o 
Berklavs gavo net ir tarnybą vi
durinėje Rusijoje su 1.700 rublių 
mėnesinio atlyginimo. Būdingiau
sia, kad pastarieji visi trys yra 
aiškūs stalinistai, žmonių buvo ne
mėgiami ir laikomi atsakingais už 
masinius trėmimus. Vienintelis 
Berklavs buvęs tautinis komunis
tas, ir jo siekimai sutapę su pla
čiųjų krašto sluoksnių troškimais.

Naujai paskirtosios viršūnės be
veik išimtinai yra rusiški latviai, 
vieni jų gimę Rusijoje, o kiti įsi
kūrę joje po pirmojo pasaulinio 
karo.

Arvids Pelše, dabartinis komu
nistų partijos pirmasis sekreto
rius, yra gyvenęs Rusijoje ir ten 
dirbęs partijoje. 1940 m. paskir
tas į Latvijos komunistų partijos 
eilinius sekretorius. Kai šis karas 
pasibaigė, jis svėl grįžo į Latviją.

Ministeris pirm. Janis Peive yra 
gimęs Rusijoje ir ten mokęsis 
agronomijos. Partijon įstojo tik 
1940 m. ir atsikėlė į Latviją. Po 
karo buvo žemės ūkio instituto 

rektoriuni Rygoje ir pradėjo kilti, 
net važinėjo užsienin į tarpparla- 
mentarines konferencijas.

Profesinių sąjungų naujasis pir
mininkas Blums yra Rusijos lat
vis.

Chruščiovas jais labiau pasitiki, 
negu pačios Latvijos komunistais, 
ir jų uždavinys yra stiprinti pro- 
rusiškumą ir kovoti prieš vieti- 
ninkiškas įtakas.

Ta proga atsiųsta ir keletas ru
sų. Pvz., komsomolui vadovauti 
paskirtas rusas Karpov, Rygos 
miesto tarybos pirmininko pava
duotoju Solovjov.

Pažymėtina, kad kartu su ko
munistų valymais iš naujo pradė
ti pulti socialdemokratai. Tiems 
puolimams buvo skirta daug strai
psnių spaudoje, daug kartų kal
bėta per radiją, o vienas buvęs 
socialistas parašė net pamfletą, 
nukreiptą prieš socialdemokratus. 
Ypač buvo puolama Latvių Social
demokratų Partija egzilėje, jos an
tikomunistinė laikysena ir dalyva
vimas Socialistų Internacionale.

Turimieji duomenys rodo, kad 
darbininkų tarpe didėja simpati
jos socialdemokratams, todėl jie 
ir puolami. Bet tie puolimai netu
ri jokio pasisekimo. Sakoma, kad 
daugumas latvių nelabai palinkę 
tikėti komunistine propaganda ir 
yra kupini gerų jausmų komunis
tų , spaudos puolamiesiems politi
kams emigracijoje.

Be kita ko, valymai Latvijoje 
nėra kokia nors vienintelė išim
tis. Tokie pat valymai dėl besireiš
kiančio nacionalizmo buvo įvyk
dyti Azerbaidžane, Turkmėnijoje 
ir Kirgizijoje.

D.B.I.

DU ATENTATAI PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ
ABIEJAIS ATVEJAIS BŪTA PRANCŪZŲ, NE RYTŲ EUROPOS 
ŽMONIŲ. — AR PRIEŠ SUSIRENKANT VIRŠŪNIŲ KONFEREN
CIJAI EGZILINIUS ATSTOVUS DAR KARTĄ TREMS IŠ PARY
ŽIAUS? — CHRUŠČIOVAS IR TOLIAU MIGLĄ PUČIA APIE TAU
TŲ SAVANORIŠKĄ ĮĖJIMĄ Į SOV. SĄJUNGĄ.

Kai jau Chruščiovo kelionė į 
Prancūziją seniai pasibaigė, Mask
vos “Pravda” balandžio 9 d. įsi
dėjo J. Žukovo (komiteto kultū
riniams santykiams su užsieniu 
pirmininko) komentarą, kuriame 
pripažįstama, kad Chruščiovo ke
lionės metu buvę ruošiami prieš 
jį Prancūzijoje du atentatai — 
bet nei viename nedalyvavo joks 
Rytų Europos kilmės asmuo. 
Abiem atvejais būta tikrų prancū
zų.

Pirmuoju atveju atentatas bu
vo ruošiamas tuo metu, kai 
policija suėmė 26 metų am
žiaus prancūzą Jean-Claude Ghi- 
no, pas kurį rado rankinę grana
tą, pištoletą ir 52 šovinius. Jį su
ėmė trumpai prieš tai, kada Chruš
čiovas su svita atvyko. Jam ke
liama byla už ginklų laikymą be 
leidimo ir už bandymą nužudyti 
svetimos valstybės galvą.

Kitu atveju suimtas prancūzų 
kariuomenės puskarininkis Jean- 
Jaques Delmas, kuris prancūzų 
policijos tvirtinimu planavęs mes
ti rankinę granatą į Chruščiovą 
tuo metu, kada jis lankysis Leni
no namuose Paryžiuje.

VILIOJA EMIGRUOTI 
KAZACHSTANAN

Apie emigracijos bendrovių 
agentus, kurie prieš 30 su viršum 
metų viliodavo Lietuvos žmones 
emigruoti į Pietų Ameriką ir Ka
nadą, iš dalies pagrįstai, iš dalies 
ir nepagrįstai, bolševikai ir jų 
pataikūnai Lietuvoje dabar kalba 
kaip apie didžiausias baidykles. O 
apie šių laikų panašius agentus 
kalba su pagarba ir pasigėrėjimu.

Balandžio pradžioj Lietuvon bu
vo atvykę trys Kazachstano rajo
ninių kompartijos komitetų sekre
toriai: Kamali Diusembekovas, 
Sultanas Tusupovas ir Achmadja 
Kaerbekįavas (pavardės surusin
tos ir paskui dar sulietuvintos). 
Jie lankėsi Vilniuje, Kaune ir net 
Marijampolėje. Buvo užsukę ir į 
porą kolchozų. Kalbėjo, kad Ka
zachstane pradėję mokytis kiau
les auginti. Kvietė kiaulininkes iš 
Lietuvos važiuoti ir mokyti juos 
tenai, kaip elgtis su kiaulėmis. 
Sakėsi esą sužavėti lietuvių inteli- 
gentškumu ir mokėjimu dirbti ir 
žadėjo “su meile ir džiaugsmu su
tikti savo žemėje kiekvieną pa
siuntinį iš Lietuvos”.

“Pasiuntinių” iš Lietuvos Ka
zachstane jau yra keletas tūkstan
čių. Tai komjaunimo organizaci
jos išsiųsti “savanoriai”. Jie (su 
“pasiuntiniais iš kitų imperijos 
vietų) neseniai tenai sukėlė gana 
nemalonias riaušes. Nemažas skai
čius jų žuvo nuo tramdytojų kul
kų.

RADO 17-TO ŠIMTMEČIO 
KUPIŠKĖNŲ METRIKAS

Moksleivis Regimantas Kairys 
Kupiškyje, Ugniagesių g. 3, su- 
krypusios daržinėlės pastogėje už
tiko storą, oda aptaisytą knygą, 
kuri paaiškėjo esanti Kupiškio de
kano 1665 — 1701 metų metrikų 
knyga. Metrikos rašytos lotynų 
kalba. Knyga visiškai gerai išsilai
kiusi. LNA

Į viršūnių konferenciją, prasi
dedančią Paryžiuje gegužės 16 d. 
Chruščiovas ir vėl atvyks. Pary
žiaus svetimšaliuose keliamas 
klausimas, ar egzilinių tautų at
stovus ir šiaip “įtariamus” svetim
šalius ir vėl trems iš Paryžiaus? 
Tiesa, nurodoma į tai, kad tada 
bus jau kita padėtis: atvyks ne 
vienas Chruščiovas, o dar JAV pre
zidentas Eisenhoweris ir Didž. 
Britanijos min. pirmininkas Mc
Millan. Patyrusi, kokį pasipiktini
mą sukėlė -pirmasis trėmimas, 
prancūzų vyriausybė šį kartą tur 
būt vengs tokį skandalingą žygį 
pakartoti.

Chruščiovas, atsisveikindamas su 
Prancūzija t.k. gana tirštą miglą 
pūtė apie Sovietų Sąjungos “na
cionalinio klausimo išsprendimą”. 
Tautų įsijungimas į Sovietų Są
jungą vykęs "griežtai laikantis 
savanoriškumo principo”. Kitas tos 
pačios nesąmonės variantas toks: 
“Sovietų Sąjunga — tai valstybė, 
priklausanti darbo žmonėms, ku
riems svetimas siekimas pasipelny
ti ir didinti savo turtus karais, 
svetimų teritorijų ir žaliavos šal
tinių užgrobimu”.

E.I.B.

1
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VYR.SKAUT. BORISAS DAINUTIS
Š.m. kovo mėn. 29 dieną 3 vai. 

popiet (kaip jau buvo “M.P.” ra
šyta) po sunkios inkstų ligos mirė 
Prince Henry ligoninėje Melburne 
Borisas Dainutis. Jis buvo pašar
votas svainio Junoko ir uošvio 
Šteinarto namuose. Čia apraudo
tas ir aplankytas daugelio arti
mųjų bičiulių. Prie karsto skautai 
nešė sargybą. Balandžio mėn. 1 
dieną buvo pašarvotas ortodoksų 
bažnyčioje ir atlaikytos už velio
nį pamaldos. Laidotuvėse dalyva
vo “Džiugo” Tuntas organizuotai 
ir nemažas būrys tautiečių. Jose 
dalyvavo taip pat rusų, ukrainie
čių ir estų skautai vadovai. Pa
laidotas Fawknerio kapinėse.

Velionis gimė Vilniuje 1918 m. 
rugpjūčio mėn. 11 dieną. Vaikys
tę praleido ir vidurinį mokslą 
baigė Panevėžy, kur su tėveliais 
gyveno. Panevėžio gimnazijoje 
mokiniu būdamas pradėjo skau- 
tauti. 1939 m. baigė aspirantu 
Karo Mokyklą. 1940 m. pradėjo 
statybos studijas Vytauto Didžio
jo Universitete, Technikos Fakul
tete, Kaune. Dėl karo audros stu
dijų nebaigęs atsiduria Vokietijo
je. Vos tik karui pasibaigus at
vyksta Detmoldan, kur v.s. dr. V. 
Čepas suorganizuoja atsikūrusių 
lietuvių skautų' Vadiją. Velionis 
Borisas Dainutis pakviečiamas 
j on reikalų vedėju. Tose pareigose 
jam teko dirbti vieną pusmetį. 
Jis nemaža paskyrė jėgų ir pasi
aukojimo organizuojantis ir atsi
kuriant lietuviams skautams trem
tyje Vokietijoje. Teko man su 
velioniu Vadljoje dirbti ir arčiau 
susipažinti. Pavestas pareigas at*

(1918.8.11 d. — 1960.3.29 d.)

likdavo sąžiningai, į jas daug šir
dies ir pasiaukojimo įdėdamas. 
Pasitaikius kliūtims, stengdavosi 
jas nugalėti ir uždavinį atlikti. 
1945 m. mudviem teko kartu vyk
ti į lenkų skautų suvažiavimą į 
Wunsdorfo DP stovyklą atstovau
ti lietuvius skautus. Tuo metu su
sisiekimas buvo labai netvarkin
gas. Velionis labai energingai 
veikdamas vis suorganizuodavo 
susisiekimo priemonių ir laiku at
vykome į suvažiavimą. Tik neilgai 
teko mums pabuvoti tame lenkų 
skautų suvažiavime, kuriame reiš
kėsi labai karinga nuotaika. Len
kų skautininkui Kazimierz Sab- 
bat’ui karštai pakalbėjus ir mūsų 
sostinę Vilnių prie atkursimos 
Lenkijos priskyrus mudu su velio
niu Borisu, padėkoję lenkams už 
kvietimą dalyvauti suvažiavime, 
jį apleidome...

Už nuoširdų darbą lietuviškai 
skautijai Borisas Dainutis 1945 m. 
buvo pakeltas į paskautininkio 
laipsnį. Dėl studijų iš Vadi jos 
reikalų vedėjo pareigų atsisakė, 
Studijavo Hanovery statybą 1946- 
1947 m., bet studijų nebaigęs iš
emigravo Australijon pirmuoju 
transportu. Lietuvių Skautų S-ga 
jį paskyrė įgaliotiniu Australijai, 
tad jis jau laive suorganizavo lie
tuvių skautų vienetą ir nuoširdžiai 
ėjo įgaliotinio pareigas organi
zuodamas lietuvių skautus. Jis su
organizuoja reprezentacinį viene
tą ir šauniai dalyvauja 1948 metų 
Pan-Pacific Džiamborėj Yarra 
Brae, Viktorijoje. 1949 m. vasa
rio mėn. 16 dieną pakeliamas į 
skautininko laipsnį ir paskiria

mas LSS Australijos Rajono Vadu 
ir tose pareigose išbūna iki 1953 
metų kovo mėn. 8 d. Už didelius 
nuopelnus lietuviškai Skautijai 
Australijoje LSS Pirmija 1951 m. 
10. 1. d. jį pakelia į vyresnijo 
skautininko laipsnį. 1948 m. rug
pjūčio mėn. 12 d. Pirmija jį ap
dovanojo Lelijos Ordenu.

Velionis prašomas niekuomet 
neatsisakydavo nuo skautiškų pa
reigų. Jis vadovavo reprezentaci
niam vienetui Pan-Pacific Džiam
borėj e 1955-1956 m. Clifford Park, 
Viktorijoje bei Tautinėj Stovyklo
je Morningtone 1958 m. — 1959 
m. Trumpesnį laiką jis yra bu
vęs “Džiugo” tuntininku ir vado
vavęs šio tunto stovyklai. Jis iki 
gyvo kaulo buvo persiėmęs skau- 
tyste, visas jėgas ir energiją jai 
pašventęs, dažnai dėl jos primirš- 
davo save, savo šeimą ir skautiš
kais reikalais sielojosi iki pat mir
ties. ,

A.a. v.s. Borisas Dainutis dirbo 
braižytoju valstybinėje elektros 
aprūpinimo įstaigoje (S.E.C.). 
Tam darbui pasiruošti studijavo 
kurį laiką Karališkame Melburno 
Koledže matininkystę ir braižy
bą. Jis buvo įsigijęs išsimokėtinai 
kuklius namukus Heidelbergo prie
miestyje. 1952 m. balandžio mėn. 
13 d. vedė Eleną šteinartaitę. 42- 
sius metus eidamas ir šį pasaulį 
palikdamas paliko žmoną Eleną, 
15 mėnesių dukrą Vėjūną (1958. 
12.15) ir trijų mėnesių Algiman
tą Joną Borisą (1959.12.22 d.) 
bei Lietuvoje savo senutę motiną.

Velionis B. Dainutis buvo sau
lėto būdo ir retai šypsena tepra-

nykdavo nuo jo veido. Visada de
gė entuziazmu, buvo paslaugus. 
Prieš mirtį man jį ligoninėje ap
lankius jis skundėsi, kad gydyto
jai anksčiau nenustatė tikros ligos 
diagnozės. Dar darbo sutarties 
metu jis iš augštai, vaisius skin
damas, nukrito ant strėnų ir labai 
susitrenkė. Jis manė, kad nuo ta
da prasidėjo inkstų gedimas,, pri
vedęs prie jų galutino sugedimo. 
Dėl šito atsirado labai augštas 
kraujo spaudimas, pasiekęs net 
270. Jis pakirto brolio Boriso gy
vybės siūlą ir jo neteko žmona 
Elena, vaikučiai neužauginti — ir 
Melburno lietuvių skautiškoji šei
ma.

Prie duobės kapinėse atsisvei
kinimo žodį tarė Tunto Dvasios 
Vadovas kun. Pr. Vaseris, Rajono 
Vadas v.s. A. Krausas, Tėvų Ko
miteto pirmininkas J. Antanaitis, 
v.sl. A. Kazlauskas, s. A. Zubras 
ir giminių vardu svainis Junokas. 
Skautai ir skautės sudarė ratą 
apie duobę, sugiedojo tradicinę 
vakaro giesmę “Ateina Naktis”, 
užbaigdami ją “Ilsėkis ramiai!” 
Kapas papuoštas daugeliu vainikų, 
tarp jų Rajono Vado ir “Džiugo” 
Tunto.

Brangus Borisai, Tavo kūno 
gyvybė užgeso. Tu iškeliavai į 
Anapilį ir išsivadavai nuo žemiš
kų ryšių. Tegu Amžinoji Šviesa 
Tave apgaubia.

Su LSS-gos garbės nario dr. Vy
dūno malda pasimelskime:

Viešpatie Dieve, 
Amžinoji Gyvybe, 
Tu amžina šviesa! 
Iš Tavęs amžjnai spindi 
Išmintis — Meilė — Galia.

Aš Tavyje esmi.
Tu mane laikai Savyje ir esi 

manyje.
Prieš Tave pranyksta 
visi menkumai, visos niekybės, 
visi skausmai, vargsmai ir pati 

mirtis. X
Tavyje yra palaima ir išganymas. 
Tavyje yra visi apšviestieji 
ir gyvena išvaduotieji — palai

mintieji.

Aš tai regiu — regiu.
Tu laimini mane! —

A. Krausas

i C ABRAM ATT A HOTEL | 
Tel. UB 1619 ?

•j" moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. ❖
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B. F. MATIS
INTERNATIONAL PARCELS SERVICE

105 COLLINS STR., MELBOURNE,
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GED. ANDRIUŠIS

KITAME PASAULYJE
(Kelionės įspūdžiai iš Tahiti salos)

Tik ką iškėlęs koją į Papaeetės 
krantą, vos nesusidūriau su dvira
čiu, kuris visiškai nesilaikė aus
trališkų judėjimo taisyklių, mau
damas neteisinga kelio puse, — 
taip bent man atrodė!

Gražus tai miestas. Smagu gog- 
linėti plačiomis, medžiais apsodin
tomis alėjomis arba žioplinėti į 
suvenirų priverstas krautuves. 
Uostas beveik pačiame mieste. 
Paliai jūros krantą tiesiasi erdvin
ga promenada, vienoj pusėj jach
tų uostas, tikras knibždėlynas vi
sokiausių burlaivių, o antroj pu
sėj — krautuvės, ir kavinės, pa
skendę medžių pavėsyje.

Ypač malonus užsiėmimas sė
dėti čia atviro oro kavinėje, kva
pių medžių bei krūmų šešėlyje, 
nieko kita nedarant, kaip tik vien 
stebint triukšmingus praeivius 
arba margaspalvį, judrų uostą. O 
saulei leidžiantis anapus netoli
mos Moorea džiunglinės salos, kas 
sekundę klostosi toki vaizdai, ku
riuos jau sunkiai bus galima ka
da nors pamiršti...

Po vakarienės plačiai ir vaišin
gai atsidaro kabaretų ir kinų du
rys. Barų čionai, tur būt, daugiau, 
negu tarakonų mūsų prancūziška
me laive! Visos pramogų vietos 
baigia linksmąjį savo darbą pir
mą valandą ryto, neišeinant ir 
sekmadienių! Jeigu kam dar to 
maža, tai persikelia septynias my
lias iš miesto į La Fayette ir ten 
baigia pradėtą gėrimo bei šokimo 
darbą prieš pat aušrą.

Sunku suprasti, kaip po tokios 
ilgos nakties žmonės sukombinuo
ja atsikeli ir suspėt į darbą. Kaip 
anksti sekantį rytą beatsikeltum, 
krautuvės jau seniai atidarytos, o 
turgus jau pilnas rėkiančių iki 
užkimimo pardavėjų ir atkakliai 
besiderančių pirkėjų, čia parduo
dama įsivaizduojami ir neįsivaiz
duojami vaisiai (nežinia nuo ku

rio galo juos pradėt valgyt!), 
keistos žuvys, mėsos, net gi... už
kerėjimui vartojami stabukai!

Išsinuomavęs dviratį, vieną rytą 
(Tahiti saloj stovėjo mūsų laivas 
septynias paras) išsileidžiau ke
lionėn aplink salą. Už poros kilo
metrų statomas naujas aerodro
mas sprausminiams lėktuvams, ku
rie per dvi valandas atskraidins 
minias amerikiečių turistų. Plen
tas visą laiką rangosi jūros pa
kraščiu, palmių miškeliuose išmė
tyti čiabuvių šiaudais dengti na
mukai. Už keliolikos kilometrų 
nuo miesto dar tebestovi garsaus 
dailininko Gauguin'o namelis, ku
riame gyveno, koliojo prancūzų 
valdžią ir piešė.

Tarp kelio ir jūros visur tro
belės kokosinių palmių gojeliuose, 
papuoštos tvarkingomis pievutė
mis, o pakelėse grynų gėlių gyvat
vorės, antroj pusėj plento didingi 
kalnai, visą laiką padengti debesi
mis. Kur bežiūrėsi, vis bananme- 
džiai, kokosinės, lieknos palmės, 
o jų tarpuose gėlynai, puošnūs 
krūmai.

Pakelės kavinėje (nuo jų čia 
niekur nepabėgsi!) užsisakiau 
“žuvį a la Tahitienne”, kuri taip 
ir tirpo ant liežuvio. Tai yra vie
nas skaniausių šios salos valgių, 
tinkamų ne tik turistų propogan- 
dai,'bet ir skilvio pasotinimui.

Sustiprinęs jėgas keliavau ant
rąja salos puse, čia kalnynai daug 
augštesni. Visur vaizdas tas pats: 
tam tikrais tarpais nuo debesuo
tų viršūnių, tiesiai iš dangaus 
krenta sidabriniai vandens kriok
liai, kurie apačioje perkerta plen
tą ir pavirsta upėmis, įtekančio
mis jūron. Stovėdamas ant tilte
lių ir bespoksodamas į debesimis 
apklotas uolas, dainuojančius van
denis, be vargo atspėji priežastį, 
dėl kurios čionai spiečiasi daili
ninkai, rašytojai, tinginių rojaus

mėgėjai.
Pakeliui matyti daug bažnytė

lių, vietiniai gyventojai pamal
dūs, darbštūs, meta tinklus (lyg 
lasso kilpas) jūroje bei upėse, tai
so valtis pakrantėse, džiovina van
dens grobį, visada draugiški, lin
ksmi, net man gerklė užkimo be
sakant jiems “bon jour”.

Prieš saulėleidį grįžau į laivą, 
per vieną dieną apmynęs aplink 
šią salą, įsitikinęs, jog tai yra 
viena gražiausių salų pasaulyje, 
jeigu ne pati gražiausia.

Savaitė Papaeetėje praslinko 
lyg viena valanda. Tai — tikras 
Paficiko vandenyno Paryžius, ku
riame nenuobodi nė viena minutė. 
Vieną ankstyvą, vėsų rytmetį be
sėdint kavinėje staiga iš taksių 
pasipylė gaujos amerikiečių, uoste 
buvo sustojęs dėdės Šamo laivas 
Monterey. Sunkiai apsikrovę foto 
ir filmų aparatais užplūdo kavi
nę ir ėmė karštligiškai filmuoti 
į visas keturias pasaulio puses, 
štai, du stovi su milžiniškais ref
lektoriais, nes po medžiais jiems 
dar nepakanka šviesos, o kiti du 
filmuoja su įkvėpimu, tartum ko
ki Holywoodo didikai. O pinigai 
taip ir beriasi iš jų kišenių, žino
ma, kavinės padavėjai dėl to ne
protestuoja. ..

štai iškilmingai praeina senis 
su savo mylima senutėle. Jis — su 
plačiausia šiaudine skrybėlė, tam
siais akiniais, čerčiliniu cigaru 
dantyse, gėlėtais marškiniais, ber- 
mudinėmis kelnaitėmis iki gyslotų 
kelių, o jo senutėlė — taip pat 
pasipuošusi bermudinėmis kelny- 
tėmis, margaspalve bliuzele lyg 
jaunuolių porelė blizgančiomis 
akutėmis knisasi po suvenirų krau
tuves. Bet kai imi šnekėti su įsi
gėrusiu amerikiečiu, paaiškėja, 
kad jie yra tokie patys žmonės, 
kaip ir visi, kai pamiršta vaizduo
tis dideliais tūzais.

Deja, veną ankstyvą rytą mū
sų laivas pakėlė inkarą. Tik ką 
patekėjus saulė apšvietė kalnų 
viršūnes anapus Papaeetės, o kran
tinėje didžiulės vietinių žmonių 
minios ėmė dainuoti tahitines at-

I sisveikinimo dainas, laivo kelei- 
I viai staiga nutilo, suglumo, o iš
metus į krantą gėlių vainiką “lei”, 
ėmė galvoti, ar jie tikrai kada 
nors vėl sugrįš (kaip dainavo ta- 
hitiečiai) ir dainą baigiant žo
džiais “bon voyage”, išplaukėm il- 
gon kelionėn, palikę paskutinę 
sustojimo vietą Ramiąjame Van
denyne.

MURRAY’S
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 — 2į mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
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. . >4
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 3596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: Š. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879,
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DĖMESIUI!

NĖ VIENA ŠEIMININKĖ NEGALI

APSEITI BE

SKALBINIŲ DŽIOVYKLOS!

ČIA SIŪLOME JUMS

pigiausią, patogiausią, stipriausią ir nerūdyjančią džiovyklą

- ROTARY HOIST,
kurią kiekvienu metu pristatome tiesiai į namus ir nurodome 

kur ir kaip ją įrengti.

PRAŠOME KREIPTIS Į:

C ABBA VALE
Home Furnishing Co

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W. 
Tel. UB 2899
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BIZNIS IR PASITIKĖJIMAS ^^Ligtuuui—
M.P. Nr. 11 J. Tautvydas iš

kėlė tikrai vertų susimąstyti min
čių. Kad lietuviai nėra prekybi
ninkų tauta, apie tai nėra reika
lo kalbėti, bet reiktų džiaugtis ir 
remti tuos, kurie parizikuoja ir 
pradeda savystoviai verstis. Per 
paskutinį dešimtmetį M. Pastogė
je ir kituose laikraščiuose tilpo ei
lė straipsnių apie pradedančius 
biznierius, skatinant imtis savy- 
stovaus verslo. Be keleto pieno 
barų, smulkių prekių parduotuvių 
ir kelių statybos firmelių nieko 
didesnio nei pavieniai, nei grupė
mis lietuviai iki šiol nesukūrė.

Vienam žmogui ar keliems ką 
nors didesnio yra beveik neįmano
ma pradėti. Kiekvienas platesnis 
užsimojimas reikalauja didesnio 
kapitalo, o mes gyvename krašte, 
kuris dar jaunas ir pilnas viso
kiausių galimybių. Aš nenoriu su
tikti, kad naujiesiems ateiviams 

'daromi kokie nors specialūs sun
kumai. Profesinės sąjungos, ki
taip vadinami — verslininkų bor- 
dai taiko tuos pačius sunkumus 
visiems naujai pradedantiems. 
Kodėl lietuviai nesiveržia į biz
nius sunku atsakyti, bet tam rei
kėtų jieškoti priežasčių kiek gi
liau.

Kaip jau minėjau, vienam ar 
dviems neįmanoma ką nors rim
tesnio pradėti. Kodėl lietuviai ne- 
sijungia į akcines bendrovės (vad. 
Pty. Ltd.) ir nepradeda didesnių, 
užsimojimų? Pirmiausia, mano 
manymu, todėl, kad neturime tar
pusavio pasitikėjimo; antra — 
norime investavę ir mažas sumas 
jau būti aktyvūs biznio dalinin
kai; trečia — baimė rizikuoti ir 
sudrumsti kasdienę darbo rutinos 
ramybę.

Atsimenu, p. V. Šliogeris se
niau “M.P.” kėlė lietuviško ban
ko ar savitarpio kredito draugijos 
klapsimų, tačiau iki šiol atrodo, 
kad jo balsas liko šaukiąs tyruo
se. Kad tatai gera idėja buvo, 
gal daug kam net į galvą neatei
na. Paimkime dažną šeimą ir ra
sime, kad kiekvienas iš mūsų* esa
me ką nors pirkęs išsimokėjimui, 
ar mašiną ar šaldytuvą, baldus ar 
taip kokį daiktą. Išsimokėtini da
lykai parduodami už apskritus 6 
— 7%. Tatai reikštų apie penkio- 
liką % bankinių nuošimčių. Mokė
dami mažomis sumomis, mes to nė 
nejaučiame, kad per eilę metų 
susidaro didelės sumos. Aš pats 
esu apskaičiavęs, kad vienuolikos 
metų laikotarpyje Australijoje 
esu išmokėjęs palūkanų apie 1100 
svarų. Nenoriu būti tikras, bet 
manau, kad kiekviena šeima yra 
vidutiniai išmokėjusi apie 500 sva
rų palūkanų mažiausia. Tie pini
gai nuėjo į svetmas kišenes, o 
jei mes iš pradžių būtume sudarę 
taupymo — skolinimo įstaigą, pi
nigai būtų likę pas savus. Taupy
tojas, kuris gauna dabar banke 
2}%, gautų mažiausiai 10% už 
savo santaupas ir skolintojas ga
lėtų geresnėmis sąlygomis gauti 
paskolą.

Tik paskutiniaisiais nepriklauso
mybės metais lietuviškos bendro
vės ir pavieniai prekybininkai 
pradėjo išstumti iš mūsų krašto 
svetimtaučius prekybininkus. Gal 
per ilgas vergavimas svetimiems 
įrėžė mūsų charakteryje bruožą 
nepasitikėjimo ir pavydo savam 
tautiečiui. Labai gerai atsimenu 
dar tokį posakį, girdėtą Lietuvo
je: “Už tą kainą aš ir pas žydą 
galiu gauti." Atrodo, kad jau ta
da buvo geidžiama, jog lietuvis 
prekybininkas ne tik turi būti 
tiek pat paslaugus, kaip svetim
tautis, bet net nežiūrėti pelno, o 
savam tautiečiui patarnauti vel
tui. šį pavydo, nepasitikėjimo ir 
neveržlumo jausmą jau gal sun
ku būtų mumyse panaikinti, bet 
tikėkimės, kad mūsų priaugančio
ji karta to neturės.

“Kur du stos, visados daugiau 
padarys,” sako mūsų patarlė, ta
čiau kiek patirtis rodo, kai tik du 
— trys mūsiškiai stoja, tai ir at
siranda gulbė, vėžys ir lydys, nes 
kiekvienas nori į savo pusę trauk
ti. Pats klaidingiausias galvoji
mas, kad sudarius akcinę bendro
vę jau būtinai joje reikia visiems 
nariams aktyviai dirbti. Ar nega
na, jei santaupos, kurias įdedi į 
lietuvišką biznį, tau neša geras
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palūkanas ir esi aktyvus narys 
kontroliuoti biznio eigą, pelno da
lybas ir gali kiekvienais metais 
būti išrinktas į vadovaujamas vie
tas?

Prieš keletą metų A. čeičys 
rašė: “Jei būsime stiprūs ekono
miniai, tai būsime daug stipresni 
ir lietuvybės išlakyme”. Tai tiesa, 
kurios nereiktų ginčyti. Daug di
desnių firmų, norėdamos suma
žinti mokesčius, aukoja labdary
bės arba kultūros tikslams. Ma
nau, kad lietuviškos institucijos 
nebūtų reikalingos nuolatinio 
verkšlenimo ir ubagavimo, jei 
Australijoje veiktų pora dešėtkų 
didelių lietuviškų firmų.

Dėl vasaros stovyklų nenorė
čiau sutikti su p. J. Tautvydu. 
Kiekviena privati iniciatyva yra

sveikinantis dalykas, bet auklėji
mo srityje nesiderintų biznis su 
ideologija. Privačios vasaros sto
vyklos norėtų ir turėtų turėti iš 
to pelną. Išlaikyti vasaros sto
vykloje geras sąlygas, tinkamą 
personalą, kolonijomis gausų mais
tą ir iš to padaryti pelną, vaikų 
tėvams tai atseitų brangokai ir 
gausios šeimos turėtų, nors ir ne
norėdamos, nuo to atsisakyti. Iki 
šiol skautai varė gilią vagą šioje 
srityje be jokios didesnės visuo
meninės paramos. Jei visuomenė 
šį reikalą tikrai suprastų ir pa
remtų, tai skautai, galėdami ap
mokėti vadovams prarastas darbo 
dienas ir galėdami geriau įruošti 
stovyklavietes, mano samprotavi
mu, šį uždavinį atliktų tinkamiau 
negu bet kokia privataus pobūdžio 
stovyklavietė.

SPASTIC CENTRAS MOSMANE
lanko Centro kliniką, kur jie yra 
gydomi, duodami jų mokymui pa
tarimai ir yra aprūpinami orto
pedinėmis priemonėmis.

Spastic Centre Mosmam’e dirba 
prityrę srities specialistai — dak
tarai, mokytojai, gailestingos se
serys, Rentgeno ir Elektro-eman- 
cefalografo specialistai, įvairūs 
terapistai, — technikai ortopedi
nėms priemonėms gerinti ir t.t. 
Centras yra dabar laikomas kaip 
didžiausias ir geriausiai įrengtas 
savo rūšies vienetas pasaulyje.

Visus tuos patarnavimus reika
lingiems pagalbos Centras teikia 
veltui. Vienintelės jo pajamos yra 
visuomenės aukos, nes N.S.W. val
džia Centro nesubsidijuoja.

Pagalba suteikiama nelaimingie
siems vaikams yra milžiniška ir 
nepakeičiama.

■šiuo metu Spastic Centras yra 
labai kritiškoj finansinėj padėty
je. Dėlto nuo balandžio 22 d., iki 
gegužės 8 d. (imtinai) — Motinos 
Dienos proga bus renkamos au
kos. Jei Centro aukų rinkėjas pa
sibels į jūsų duris, neatsisakykite 
duoti nors mažą piniginę dovaną. 
Jūsų auka suteiks vilties kibirkštį 
tų vaikų ateičiai ir jų motinoms. 
Liga nežiūri nei tautybės, nei pa
dėties.

A.A.

Paskutiniu laiku vietinėje spau
doje, per radiją ir televiziją daž
nai buvo minimas Spastic Centras 
ir jo pagalba spastinio gydymo 
reikalingiems vaikams.

Kas yra tie spastic arba care- 
bral palsied vaikai? Tatai tie, ku
riems prieš, laike ar tuoj po gi
mimo buvo sužeista ta smegenų 
dalis, kuri kontroliuoja raumenų 
judėjimą. Šito pasėkoj vaikas kar
tais negali vaikščioti, kalbėti ar
ba naudoti rankas. Protiniai, pa
prastai, šitie vaikai būna norma
lūs.

Pilnai išgydyti tokių vaikų ne
galima, bet jei diagnozė nusta
toma iš karto ir gydymas prade
damas iš pat mažumės, daugumas 
jų išmokomi vaikščioti, kalbėti ir 
naudoti rankas. Užaugę jie nebė
ra bejėgiai ar našta artimiesiems 
ii- visuomenei.

New South Wales yra apie 2000 
vadinamų Spastic vaikų, kurių 
rių apie 200 lanko Centrą kas
dien. Ten jie yra gydomi ir mo
komi. Centras taip pat parūpina 
jiems transportą. Vaikai iš toli
mesnių provincijos vietų yra ap
gyvendinti Frenches Forest’e ne
seniai atidarytame bendrabutyje. 
Su laiku tikimasi įrengti ten ir 
25 lovų ortopedinę ligoninę spe
cialiems atvejams. Apie 1200 Spas
tic vaikų iš viso New South Wales

Eilinis kareivis Malakijus Kun
kulas važiavo gatve. Per pasisu
kimą kažinkaip užkliudė jauną vy
rą h- parmušė. Kunkulas vienu 
akimirksniu sustabdė mašiną. At
rodė, kad tas vyras — mažą ma
žumei; kumštelėtas, tiktai per
griuvo, štai ims tuojau ir atsikels.’ 
Bet ne: ir pats Kunkulas, iššo
kęs iš mašinos, judino, krutino ir 
kiti supuolę žadino, ir čia pat pa
sitaikęs gydytojas bandė ieškoti 
jame gyvybės — veltui. Vyriškis 
daugiau nebekvėpavo. O gydyto
jas ir pasakė, kad jo galva labai 
sutrenkta — nebeatsigaus.

Kunkulas labai susirūpino, prieš 
visą minią žmonių ėmė teisintis, 
skeryčiotis. Staiga iš kažinkur at
sirado policija, apžiūrėjo negyvė
lį, kelis žodžius sumetė su gydy
toju ir uždėjo Kunkului ant ran
kų geležinius pančius.

Tuojau buvo iššauktas kuopos 
viršininkas. Tasai per kelias mi
nutes atvykęs ir trumpai susipa
žinęs su reikalu, iššaukė tos pa
čios kuopos eilinį Gracijaną Dū
melį, išrašė jam lydimąjį raštą ir 
įsakė negyvėlį nuvežti į universi
teto klinikas. Užmuštasis beturė
jo jokių asmens dokumentų, tik
tai menkutę užrašų knygelę, ku
rioje tebuvo keli meilės įrašai ir 
vienas vienintelis adresas ir tas 
pats moterišku vardu.

Bet kaip veš negyvą žmogų, 
visai be nieko padėję ant sunk
vežimio dugno? Betkas iš šalies 
pasipiktintų. Laimė, netoli buvo

N. Y. TIMES APIE VIESULO 
“DAINAS”

Almaus Dailės Galerijoje, 
Great Necke, Amerikoj buvo ati
daryta Romo Viesulio asmeninė 
paroda. “Dainos” buvo išstatytos 
ir Weyhe galerijoje Niujorke. 
Sekančią dieną New York Times 
meno kritikė Dora Ashton įsidėjo 
labai palankią “Dainos” recenzi
ją. Aplankiusi Weyhe galeriją 
Niujorke, kurioj vyksta kelių tau
tų grafikų paroda, radusi, kad 
Romas Viesulas, kartu su Anto
nio Frasconi “nepaprastai gerai” 
reprezentuoja... Jungtines Ameri
kos Valstybes. Girdi, R. Viesulas, 
kuris savo grafikai puoselėti buvo 
gavęs Gugenheimo premiją, išsta
tė juoda balta litografijas senųjų 
lietuvių liaudies dainų temomis. 
Kritikė taikliai pastebėjo, kad 
“šių dainų minorinė gaida yra 
pagauta Viesulo litografijose” 
tuo švelniu juodumu, kuriame iš
siskiria vos įmatomo baltumo pro
švaistės. Kritikė Ashton pastebi 
labai gerą spaudos darbą (Desjo- 
bert, Paris) ir užgiria Gugenhei
mo Fondą, kurio “inteligentiškai 
suteikta parama suteikė tokį 
konstruktyvų darbą”. Kritikė .nei 
vienu žodžiu neužsiminė apie po
litinę dr. H. Nagio įžangą, kuri 
jau susilaukė parodoje nemaža 
kritikos. Girdi, “politika neturi 
būti maišoma su tikru menu”, ku
ris išliksiąs ilgiau nei ši diena.

Romo Viesulo litografija iš 
“Dainos” ciklo — “Oi žeme, že
me”, gavo 1960 metų žymosioš 
Amerikos meno draugijos “Audu
bon Artists” litografijos premiją.

★ Apie Vasario 16 gimnaziją 
Darmstadto “Suedhessische Post” 
išspausdino ilgoką informacinį 
straipsnį, pasirašytą H.G. Auto
rius apie lietuvius bei gimnaziją 
atsiliepia su didele simpatija ir 
reikalo supratmu. Priminęs, kad 
po karo V. Vokietijoje buvo apie 
60.000 lietuvių pabėgėlių, kad jie 
tada buvo sukūrę net 116 vaikų 
darželių, 97 pradines mokyklas, 
15 progimnazijų, 25 gimnazijas 
ir 7 specialiąsias mokyklas, auto
rius nurodo, kad emigracijos sro
vei įsigalėjus visos tos mokyklos 

ANTANAS GIEDRIUS juodu nutvėrė besiskunbinantį vy- sis: — šitas kareivis turbūt sap-
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ir grabadarys. Tasai per kelioli
ka minučių pristatė baltą eglinį 
grabą, ir negyvėlis buvo patogiai 
paguldytas. Dabar eilinis Graci- 
janas Dūmelis lipdamas į mašiną, 
patenkintas pasakė:

— Dėkui, tamsta vade. Šitaip 
smagiau ir vežti žmogų. O be gra
bo... negi koks avinas!

Jisai įsisėdo, paleido motorą ir 
nuvažiavo. Važiavo, važiavo, kur 
sulėtėdamas dėl mašinų spūsties, 
kur visai sustodamas per vingius 
ir kampus bei signalus. ,

Ir privažiavo geležinkelio sto
tį. Staiga — bildina jam užpaka
lyje į būdelės sieną:

— Ei! Sustok! Paleisk!
Dūmelis krūptelėjo ir užmynė 

stabdį. Atidaręs duris šoks lauk, 
ogi žiūri — vyriškis dryktelė j o iš 
sunkvežimio ir smagiai sako Dū
meliui:

— Dėkui už pavėžinimą. Man 
čia ir reikėjo...

Dar pamojo ranka ir nuėjo.
Dūmelis iš pradžios nesusigrie

bė, tiktai akis išvertęs žiūrėjo 
į atgijusį negyvėlį. Paskui sukru
to:

— Ei, ei! Palauk!
Bet anas jau buvo galą paėjęs 

ir per mašinų ūžimą ir kriokimą 
Dūmelis negirdėjo.

— Ei! — dar garsiau suriko 
Dūmelis ir nusivijo, o vydamasis 
vėl šaukė: — Laikykite1! Pabė
go!...

Netoli stovėjo pilicininkas. Ta
sai prisijungė prie Dūmelio, ir

riškį.
i— Eime, — sako Dūmelis. — 

Grįžk atgal.
Taisai žiūri nustebęs.

■.— Aš einu į traukinį, — sako.
— O aš tau sakau — grįžk at

gal! — tempia Dūmelis.
— Ar aš turėjau tau užmokėti? 

— klausia vyriškis.
— Ne. Man reikia tavęs pa

ties, — sako Dūmelis. — Eime.
Policininkas dar nesupranta, 

bet tylomis pritaria kariškiui.
— Atgal į mašiną! — ragina 

Dūmelis.
— Gerai, eime, — pagaliau su

tiko vyriškis. — Pažiūrėsime, ko 
tau reikia iš manęs.

Iš kažinkur atsirado policijos 
vakmistras. Prisidėjo būrelis žiop
lių. Atėjo visi prie mašinos.

— Lipk atgal! — griežtai para
gino Dūmelis vyriškį.

— Ko tu nori? — ginasi vyriš
kis. — Man tiktai tiek ir tereikė
jo — ligi geležinkelio stoties.

— O man ne tiek! — sako Dū
melis ir kreipiasi į policijos vak
mistrą: — Pone vakmistrai, aš 
turiu lydimąjį raštą (Išima iš ki
šenės popierių). Man reikia tą vy
ruką pristatyti į universiteto kli
nikas. čia parašyta, pone vakmis
trai. Pats kuopos vadas įsakė. O 
vis dabar nori pabėgti. Ne, vyre
li. Aš viršininko įsakymus papra
tęs šventai pildyti.

— Bet jis ten nenori, — sako 
policijos vakmistras. — Tai kaip 
čia dabar?..

— Nori ar nenori — ne mano 
reikalas, pone vakmistrai, — gi
nasi Dūmelis. — Kai nuvešiu į 
•vietą, tesižinai. Aš papratęs klau
syti, ir. viskas.

— Atsiprašau, — tarė suimta-

išnyko, liko tik viena gimnazija 
Diepholze, iš kur 1953 m. buvo 
perkelta į dabartines patalpas 
Rennhofo pilyje Huettenfelde. 
Tai vienintelė lietuviška gimna
zija Vakaruose, sako autorius, 
per kurią lietuviai išeiviai bando 
išgelbėti savo tautai nors dalį sa- 
vpjo jaunimo. Jis primena gimna
zijos išlaikymo vargus, jaunimo 
organizacijas, o pagaliau ir Lie
tuvos dabartinę padėtį bei laisvės 
siekimus.

Informacijų šio gražaus straips
nio autoriui yra suteikęs mokyto
jas F. Skėrys, nors pačiame strai
psny tai nepažymėta.

★ Arch. B. Ara» (atlietuvinta 
pavardė iš Čekanausko) Clevelan- 
•de pastatė eilę naujų namų, at
kreipdamas dėmesį savo sugebėji
mais. Architektūros studijas pra
dėjęs Lietuvoje, tęsė Vokietijoje, 
gilino Amerikoj.

★ V. Vaitiekūnas iš realiojo sim
bolizmo savo kūryboje pereina į 
abstraktųjį simbolizmą. Tai ryš
kėja jo keturių kūrinių cikle “Į 
saulę”, kur išryškinamas dvasinis 
ryšys su visatos problemomis.

* Naujas lietuviškas laikraštis 
planuojamas pradėti leisti Los An
geles mieste.

* Skuipt. Vyt. Kašuba daro di
delį firmos ženklą Neries bendro
vei New Yorke.

"k Dail. Alb. Elskus įsitaisė savo 
studiją New Yorke, kur kuria pa
veikslus ir vitražus.

+ Dr. J. Robinsonas, žinomas 
Lietuvos teisininkas, ypač plačiai 
susipažinęs su tarptautine teise, 
šiuo metu gyvena New Yorke ir 
dirba viename socialinių ir huma
nistinių tyrimų institute.

* Mūsų Vytis turi naują redak
cijos štabą: vyr. redaktorius — 
Adomas Mickevičius, redaktoriai: 
Vytautas č.ernius, Dalė Koklytė, 
Ina Užgirienė. Žurnalą leidžia 
skautai akademikai Čikagoje, 
USA.

★ Komp. Vladas Jakubėnas pa
kviestas diriguoti Verdi operą “H 
Trovatore”, kurią vasario 13 d. 
statė American Opera Co.

nuo ja.
— Ne, nesapnuoja, — ginasi 

Dūmelis. — Tu pats sapnuoji, ne
seniai atsibudęs. Aš tuojau įrody
siu. Išklausyk manęs, pone vak
mistrai. čia buvo tokia istorija. 
Pirmiau, gal prieš valandą, geriau
sias mano draugas Malakis Kun
kulas važiavo šita pačia mašina, 
kažinkaip užkliudė šitą ponaitį ir 
užmušė.

— Aš jums sakau, kad jisai 
sapnuoja, — vėl bandė kalbėti su
imtasis.

— Palauk! — sušuko Dūmelis.
— Aš nesapnuoju — tuojau jūs 
pamatysite... Mano draugas Kun
kulas važiavo... O aš turiu pasa
kyti, pone vakmistrai, kad mano 
draugas labai nelaimingas žmo
gus. Aš«jam nekartą esu sakęs: 
Malaki, nežiopsok! O jis ne, neiš
kenčia. Į tas mergas — kaip už
duotas: ar pėsčias eis, ar važiuo
tas važiuos, vis į jas žiopso. Jei
gu ne tiesiai, tai nors skersom 
pažiūrės. O mano dėdė, — išmin
tingas buvo žmogus, amžinątilsį, 
Dieve, duok jam gerą dangų, — 
tai jisai vis sakydavo: Vaikai, 
mergos — didžiausia nelaimė: 
saugokitės jų kaip gaisro! Ir tei
sybę sakė. Štai dabar ir atsitiko... 
Mano draugas Malakis tikriausiai, 
pone vakmistrai, šitą vyruką per 
mergas suvažinėjo. Aš jau žinau: 
pažvelgė į šalį, o mašinai daug 
nereikia — skristelėjo, tvakstelė- 
jo, ir po žmogaus!

— Pone vakmistrai, — vėl pra
bilo suimtasis, — aš pasivėlinsiu 
į traukinį, ir tada nežinau, kam 
turėsiu pateikti ieškinį...

— Ne į traukini, vyreli, o lipk 
atgal į mašiną ir gulkis į grabą!
— paragino Dūmelis.

★ "Dirvai” šiemet sukanka 45 
gyvavimo metai.

★ BALFat apmokėjo 100 prenu
meratų “Eglutės”, kuri siuntinė
jama Vokietijoje esantiems vai
kučiams. Taip jau daroma kelinti 
metai.

★ Pedagogui Ignui Malonui 
(Malinauskui) vasario 14 d. suėjo 
60 metų.

Ar Pedagogui Vaclovui Čižiūnų! 
sausio 26 d. suėjo 60 metų.

★ Dail. J. Pautienius ruošia sa
vo darbų parodą Bostone. Ji bus 
atidaryta balandžio 3 d. Bus iš
statyta apie 50 paveikslų.

★ Dailės Mėgėjų ir Mylėtojų bei 
Rėmėjų sambūris organizuojamas 
prie Amer. Liet. Dail. Sąjungos. 
Vasario 21 d. ruošiamame pobū
vyje buvo pradėta šio sambūrio 
narių registracija.

★ Prof. Steponas Kolupaila iš 
Notre Dame buvo atvykęs, į atida
rymą Architektūros parodos Čika
goje. Išvykas dabar retai bedaro, 
nes atsidėjęs ruošia spaudai eilę 
savo studijų. Avė Maria Press da
bar spausdina jo paruoštą Hidro- 
metrijos bibliografiją, kuri ap
ims veikalus 30-čia kalbų. Lei
džia Notre Dame Universitetas./

ik Stasys Goštautas, persikėlęs 
į Kolombijos sostinę Bogotą, ga
vo nuolatinį darbą konservatorių 
dienraštyje II Sigio, kur rašo me
no kritikas. Taipgi žurnale Revis- 
ta Javeriana rašo politinius, so
cialinius ir kultūrinius komenta
rus. Pradėjo rinkti medžiagą ir 
rašyti knygą “Biografinė Kolum
bijos meno antologija”, kurią ma
no išleisti šiais metais, Kolumbi
jai švenčiant 150 m. nepriklauso
mybės sukaktį.

ik Juozo Švaisto premijuotasis 
romanas "Jo sužadėtinė”, jau iš
spausdintas. Papuoštas Jono Pili- 
pausko aplanku. Jau gaunamas 
knygų rinkoje. Knyga turi 394 
pusi. Kainuoja $4. ši, grožine for
ma atkurta, dr. Vinco Kudirkos 
biografija, įdomi.

ik "Senoji lietuvivika knyga 
Vilniaus universitete”. Tokiu titu
lu Vilniaus universitetas nesenai 
išleido pirmąjį tomą bibliografi
jos, apimančios XVI — XVIII am
žiais išleistas lietuviškas knygas. 
Į rodyklę yra įtrauktos ir to pa
ties laikotarpio Prūsuose išleistos 
knygos, turinčios lietuviškų teks
tų. Įdėtos ir kai kurių senųjų lei
dinių fotokopijos.

— Aš turiu lydimąjį raštą, ir 
mano viršininko įsakymas bus iš
pildytas.

— Pasiuto! — neiškentė vienas 
pašalaitis. — Gyvą žmogų — į 
grabą!

Vakmistras mostelėjo policinin
kui:

— Paalypėk į sunkvėžimį...
Policininkas įšoko į mašiną ir 

pravėrė grabą.
— Yra, pranešė jis.
Dūmelis valandytę tylėjo ir pa

kaitomis žvilgčiojo į vakmistrą ir 
į grabą mašinoje.

— Matai, — tarė jam vakmist
ras. — Be reikalo užsipuolei šitą 
vyrą.

Dūmelis dar negalėjo atsikvo
šėti.

— Dabar tu man sumokėsi už 
sugaištą laiką, — tarė jam suim
tasis. — O jeigu aš pasivėluosiu 
į traukinį, tai ieškinys bus dar 
didesnis.

— Palauk, vyruti- — susigrie
bė Dūmelis. — O kaip tu patekai 
j mano mašiną?

— Labai paprastai: prie vieno 
skersgatvio, kai buvai stabtelėjęs.. 
Aš skubinaus, o tu pasitaikei va
žiuotas. ..

— Palauk šen! — porino jam 
Dūmelis. — Ar tu manęs pasiklau
sei, kai lipai į mano mašiną? Su
mokėk dabar už ką tave vežiau!

Minioje nuskambėjo juokas. O 
įtartasis vyriškis nusišypsojo, at
kišo Dūmeliui ranką ir tarė:

— Atsiprašau. Būkiva geruoju. 
Dėkoju, kad mane pavėžinai.

— Keliauk sveikas, — palinkė
jo Dūmelis, paskui išsitempė prieš 
vakmistrą su pakelta ranka, apsi
sukęs įšoko j mašiną ir nuvažia
vo.
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MŪSų G/VEN/MO AKTUALIJOS

MELBURNAS
LIETUVIŲ AERO KLUBAS

Melburno Lietuvių Aero Klubas 
yra mažas narių skaičiumi, bet jo 
nariai aktyviai reiškiasi savo sri
tyje, t.y. skraidyme. Iš skraidan
čių narių pažymėtini:

Kęstutis Aglinskas — išskraidęs 
apie 15 valandų. Dabar atostogau
ja — neskraido;

Aidas Gaidelis — išskraidęs apie 
150 vai., turi privataus piloto tei
ses ir netrukus gaus komercinio 
piloto teises;

Algirdas Jakštas — buvęs klu
bo pirmininkas, išskraidęs apie 60 
vai. Laukia privataus piloto tei
sių;

Henrikas Kaladė — buvęs sek
retorius ir klubo radio specialis
tas, dar neapsigalvojo ar pradėti 
skraidyti ar ne;

Juozas Pelenauskas — pirminin
kas, sklandytojas “C” pilotas;

Vytautas Tamošaitis — klubo 
sekretorius, ‘išskraidęs apie 80 vai. 
Turi privataus piloto teises, šiuo 
laiku neskraido;

Algis Uknevičius — išskraidęs 
apie 95 vai., turi privataus piloto 
teises ir neapsisprendžia ar tęsti 
toliau; ,

Romas Urbonas — išskraidęs 
apie 130 vai., turi privataus piloto 
teises ir neužilgo gaus komercinio 
piloto teises. Neseniai Melburne 
laimėjo pirmą vietą priverstino 
tūpimo konkurse, ir su Algiu Vait- 
kūnu aplankė Queenslandą sporti
niu lėktuvu, išgyvenę nemaža nuo
tykių;

Algis Vaitkūnas — išskraidęs 
apie 150 vai., turi privataus pilo
to teises, netrukus gaus komer
cinio piloto teises. Melburne ne
seniai jis laimėjo akrobatinio 
skraidymo pirmenybes;

Z. Korenkevičius — šiaurinės 
Teritorijos linijoj skraido kapito
nu ir valandų nebeskaičiuoja, kaip 
kiti mūsų klubo nariai.

Kaip matome, melburniškiai lie
tuviai lakūnai yra išskraidę apie 
500 valandų. Tai yra gražus skai
čius ir pavertus tatai pinigais su
sidarytų apie £ 2500. Piloto iš- 
skraidytos valandos yra tarsi pi
nigai banke. Norint gauti priva
taus piloto teises, reikia išskrai- 

. dyti nemažiau 40 valandų, iš jų 
25 vai. vienam — be instrukto
riaus. Kad galima būtų tarnauti 
oro linijoj arba verstis piloto ama
tu yra reikalaujama išskraidyti 
nemažiau kaip 165 valandas (dalį 
iš jų naktį). Jeigu visiems pasi-

įvairu ir idomu
< <

MIRĖ RAŠYTOJAS
Vienas geriausių Italijos rašy

tojų Orio Verbani mirė Milane, 
sulaukęs 61 mėtų amžiaus.

NAUJAS MOKESTIS
Viktorijoje norima įvesti £ 1 

mokestį šoferiams, laikantiems šo
ferio egzaminus. Sis mokestis pa
dengtų išlaidas policijos tarnau
tojams — egzaminatoriams ir su
laikytų “silpnuosius”, kurie truk
do tarnautojų laikų, nes iki šiol 
už šoferių leidimus nereikėjo mo
kėti, nesvarbu, kiek kartų egza
minus laikysi.

SUAREŠTUOTA VIENUOLĖ
Romos katalikų vienuolė Čeko

slovakijoje nuteista 30 mėnesių 
kalėjimo, nes ji mokė vaikus re
ligijos ir skleidusi “neapykantą 
dabartinei vyriausybei.”

TRAUKIA PYPKĘ
Danijoje yra paskirta premija 

£ 100 vertės už nupiešimų plaka
to, kuris padėtų sustabdyti nuo 
rūkymo nepilnamečius vaikus. 
Konstatuota, kar 12-13 metų vai
kai rūko pypkes, cigarus bei ciga
retes. Tyrinėjant, tarp kitko, iš
aiškinta: 5 metų berniukas rūko 
reguliariai cigarus; 12 metų mer
gaitė kasdieną surūko 10 cigare
čių — jau ketveri metai; 11 metų 
berniukas neišmeta cigaretės .iš 
burnos, kuris pradėjo rūkyti bū
damas 3 metų amžiaus. Panašių 
pavyzdžių esu pilna. 

sektų pakliūti į oro linijas, tai 
būtų gražus lietuvių pilotų būre
lis. Pagal lietuvių skaičių Melbur
ne, lietuvių pilotų yra daug. Jų 
dauguma laikomi gabesniais už 
vietinius (skraidymo varžybose 
mūsiškiai dažnai laimi pirmąsias 
vietas). Deja, skraidančiųjų pa
dėtis nėra labai gera finansiniai, 
nes dirbdamas zmogusxtegali už
dirbti tik 2-3 valandoms skrai
dymo į savaitę, nes skraidymo 
mokomoji valanda kaštuoja apie 
£ 5. Todėl ir žengiama į lakūnus 
pamažėle. Buvo galvojama įsigy
ti savo lėktuvą, bet dėl nedidelio 
skraidančių skaičiaus ir lėšų trū
kumo nuo šio projekto laikinai 
atsisakyta.

Vyt. Tamošaiti*, 
Sekretorius

BANKSTOWNAS
FILMŲ VAKARAS

Balandžio 10 d. į “Dainavos” 
namuose ateitininkų ruoštą filmų 
demonstraciją atsilankė gražus 
skaičius tautiečių. Kun. dr. Bu
činskas parodė įdomių spalvuotų 
vaizdų iš Australijos ir Naujosios 
Zelandijos lietuvių gyvenimo. Ne 
vienas turėjo progos pamatyti 
ekrane pats save, ar savo kaimy
ną, ar senai matytą pažįstamą bei 
giminę.

PASISEKĘS BALIUS

“Dainavos” Namų Valdybos su
ruoštas “Margučių Balius” š.m. 
balandžio 17 d. praėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Svečių matėsi iš 
visų plačiausių Sydnėjaus ir kai
myninių miestų apylinkių. Vaka
ras buvo tvarkingai organizuotas 
ir gerai pravestas, kas įrodo, kad 
mūsų tautiečiai šiuos namus vi
suomet su malonumu remia.

GEELONGAS
SUSIBŪRĖ DAINOS MĖGĖJAI

Dainos ir muzikos mėgėjų bū
relis Geelonge susibūrė į ratelį, 
pavadintą: “Dainos ir Muzikos 
Mylėtojų Ratelis”.

Jame dalyvauja visi vyresnieji 
muzikos mylėtojai ir keletas jau
nesniųjų. Būreliui vadovauja ži
nomi geelongiškiams muzikos mė
gėjai: D. Paliulis ir R. Norvydas.

Būrelis pasiryžęs lavintis toliau 
dainos ir muzkos srityje, išpildyti 
programas įvairių minėjimų pro

DIRBTINAS KVĖPAVIMAS
Viename Sydnėjaus priemiestyje 

policininkas, pamatęs keletą po
relių, besiglamonėjančių ant šali
gatvio, priėjo ir klausia:

“Ką jūs čia dabar išdarinė
jat?”

“Nieko blogo, pone. Mes tik 
mokomės naująjį dirbtino kvėpa
vimo būdą — priglausdami, bur
ną prie burnos,” — gavo jis at
sakymą.

BAUSMĖS
NSW Geležinkelių Departamen

tas kovo mėnesi už nusižengimus 
geležinkelio taisyklėms buvo iškė
lęs 482 teismo bylas. Bendros 
baudos siekė £ 2828.

KOMUNISTAI KUBOJE
4,000 komunistų iš 15 valstybių 

posėdžiavo Havanoje. Jų suvažia
vimas buvo atidarytas su džiaugs
mu, kad Castro vyriausybė “nu
savino” 173,137 akrus žemės, pri
klausančios Amerikos bendro
vėms. Buvo girdėti balsai: “Nu
versti Amerikos imperializmų!”

Suvažiavimas buvo transliuoja
mas per valstybinę televizijos sto
tį. Jame dalyvauja Kubos aukš
tieji karininkai ir Castro pasekė
jai. Delegatai suvažiavo iš Boli
vijos, Kanados, Čilės, Costa Rica, 
Čekoslovakijos, Ekvadoro, Pran
cūzijos, Kom. Kinijos, Rumuni
jos, Rusijos, Amerikos, Venecue- 
los ir R. Vokietijos. 

ga, surengti visuomenei koncertė
lius ir bendrai populiarinti lietu
višką dainą lietuvių ir ypač jau
nimo tarpe.

NEWCASTELIS
METINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo 13 dieną įvyko New- 
castelio lietuvių metinis visuotinis 
susirinkimas. Susirinkimui vado
vavo šiai dienai išrinktas pirmi
ninkas A- šernas, sekretoriavo — 
J. Viskauskas. Newcastelio lietu
vių Apyl. Valdybos pirmininkas P. 
Brūzga padarė valdybos veiklos 
pranešimą, pabrėždamas, kad atei
tyje Newcastelio lietuvių ben
druomenė turėtų suaktyvinti me
ninę veiklą, nežiūrint to, kad New
castelio lietuvių bendruomenė yra 
daug mažesnė, kaip kitos Austra
lijoje lietuvių bendruomenės apy
linkės.

A. Šernas pateikė kontrolės ko
misijos pranešimą, pabrėždamas, 
kad visos knygos ir Valdybos ka
sa rasta tvarkoje, taip pat svei
kino Valdybą už gerą veiklą, kuri 
per 12 mėnesių įstengė nupirkti 
naują rašomą mašinėlę ir dubli- 
katorių. Visuotinis susirinkimas 
vienbalsiai patvirtino valdybos ir 
kontrolės komisijos veiklą.

Naujoji A.L.B. Newcastelio Val
dyba buvo išrinkta sekanti: A. 
Talandis, J. Viskauskas, J. Zaka
rauskas, S. Gotsheld ir P. Andriū- 
nas. P-nia Barštienė pateikė Sa
višalpos Komiteto 12 mėn. veik
los pranešimą, pasiūlydama visuo
tiniam susirinkimui, kad £ 10 su
ma būtų iš Savišalpos Komiteto 
kasos paaukota 16 Vasario Lietu
vių Gimnazijai Vokietijoje. Visuo
tinis susirinkimas vienbalsiai pri
tarė p-nios Barštienės siūlymui.

I Savišalpos Komitetą išrinkta 
šios ponios: H. Andriūnienė, S. 
Viskauskienė ir M. Lapinskienė. 
J. Viskauskas, Newcastelio lietu
vių bendruomenės iniciatorius, dė
kojo P. Brūzgai už darbus, ku
riuos jis atliko, išbūdamas 2 me
tus Newcastelio Lietuvių Apyl. 
Valdybos pirmininku, taip pat 
prašė p. Brūzgos, kad pailsėjęs po 
metų grįžtų į Valdybą ir toliau 
tęstų Lietuvos laisvinimo veiklą.

Susirinkimas buvo baigtas Tau
tos Himnu. J.V.

ATEITININKAI DIRBA
Naujai įsisteigęs Newcastelio 

ateitininkų būrelis gražiai veikia 
ir aktyviai drba Dvasios Vado kun. 
S. Gaidelio, S.J. priežiūroje.

ATPIGO PRODUKTAI

Lenkijos vyriausybė atpigino 
įvairius namų apyvokos produk
tus. Taip pat praplėsta išsimokė- 
jimo (hire-purchase) galimybės 
kai kuriems daiktams. Taigi, ko
munistai seka kapitalistus. •

X SIGNALAI KARE

JAV-bėse karuomenės vadai su
sirūpinę, svarstydami galimybes, 
kas dėsis fronte, kuris šį kartą 
tikrai “modernus” būsiąs. 60 kva
dratinių mylių plote yra numato
ma turėti 20.000 įvairių elektro
ninių aparatų, kurie perduotų sig
nalus. Norima padaryti bandymų, 
kuris kainuotų apie £ 4 milijonus, 
kad išbandytų aparatūrų ir įsiti
kintų, ar ji tarpusavyje “nesi- 
piauna”.

ATSIDAVĘS PIANINUI

Heinz Arntz, .61 metų amžiaus 
prancūzas, išsėdėjo kavinėje, 
skambindamas pianinu 748 valan
das su trumpomis pertraukomis, 
kurios užtruko 69 vai. Jisai reika
lauja pripažinimo pasaulinio re
kordo.

NETURĖJO DRAUGŲ
George Bowen, 82 metų senu

kas, kuris neturėjo draugų, miręs 
išgulėjo savo bute keletą mėne
sių iki jo kūnas buvo atrastas. 
Kaimynai manė, kad jis atosto
gauja, nes keletą kartų buvo iš
vykęs keliems mėnesiams. Jis gy
veno Melburne, Fitzroy priemies
tyje.
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NAUJAS PĖDSEKIS
Išleistas naujas “Pėdsekis” Nr. 

3 (30), LSS Australijos Rajono 
Skautų-čių Laikraštis, redaguoja
mas Redakcinio Kolektyvo. Vyr. 
redaktorius ps. B. Žalys, meninė 
priežiūra ps. P. Pluko, leidžia: 
“Aušros” Tunto skautų vyčių "Ge
ležinio Vilko” būrelis, šio nr. kai
na 2 šil. Administracija: A. Al- 
čiauskas, 1 Beatrice St., Auburn, 
NSW.

Šis numeris turi 30 puslapių, 
kur telpa daugiausiai visų Aus
tralijos lietuvių skautų stovyklų 
aprašymai. Be to, įvesta čia nau
jas skyrelis jauniesiems — “Liz
delis”. Laikraštukas leidžiamas 
skoningai ir yra įdomus ne tik 
skautaujančiam jaunimui, bet vi
siems jauniems ir seniems lietu
viams, besidomintiems mūsų jau
nimo darbu šiame krašte. Apstu 
kronikos žinių.

Malonu stebėti, kai “Pėdsekis” 
su kiekvienu numeriu vis gerėja 
ir bendradarbių skaičius auga. 
Lyginant su pirmaisiais numeriais, 
kuriuose pats redaktorius turėda
vo užpildyti visą žurnaliuką sa
vais straipsniais, šiame numery
je atsiprašinėja, kad nebegali su
talpinti visos gaunamos medžia
gos. Gero pasisekimo ir tolimes- 
name jūsų darbe, jaunime!

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

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.

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

VIENINTELĖ TIKRA
RUSŲ VODKA 

I
PILSTYTA PAČIOJE RUSIJOJE, KURI VADINASI

“STOLIčNAJA”
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.

BALTIC STORES LTD
421 Hackney Road 

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt.

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

galima gauti pas 

lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

88 John Str., 
Cabramatta, N.S.W.

Tel. UB 2899

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

nes 
lios

yra prikimšti solidžiu sluoksniu specia- 
fibro medžiagos.

abi pusės įvilktos į minkštą medvilnėsnes 
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

'J®

PATVARUS

PATOGŪS

nilll/l/XC* IfUŠITnAC nes aptraukti gražiu Damasko šilko apval- 
rUIKIUd IdVAIAUUd kalu su apvaliais kampais.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

4



I960 m. balandžio 29 d. MOŠŲ PASTOGĖ 5

Redaguoja: Antanas Laukaitis 
: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.Tel. 72-4864

f P OPTAW

Sydnėjuje
VISUOTINIS "KOVO” ’ 

SUSIRINKIMAS

š.m. gegužio 15 d. (sekmadie
nį) 2 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
Redferne šaukiamas visuotinis 
klubo narių susirinkimas.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Susirinkimo pirmininko rinkimas,
3. Valdybos veiklos pranešimas,
4. Iždininko pranešimas, 5. Revi
zijos komisijos pranešimas, 6. 
Diskusijos dėl pranešimų ir Val
dybos pranešimų bei darbų tvirti
nimas, 7. Valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai ir 8. Klausimai 
bei sumanymai.

P.S. Skelbtu laiku kvorumui ne
susirinkus, po pusės valandos šau
kiamas susirinkimas skaitomas tei
sėtu bet kuriam narių skaičiui da
lyvaujant.

S.L.S.K. “Kovas” Valdyba

STIPRUS LAIMĖJIMAS

Žinomas Sydnėjaus lietuvių 
šachmatininkas, paskutiniuoju me
tu darąs ypatingai gražią pažan
gą, Vytautas Koženiauskas Vely
kų atostogų metu dalyvavo Vely
kiniame Sydnėjaus stipriausių žai
dėjų turnyre, kuriame žaidė 42 
žaidėjai, jų tarpe penki meisteriai 
ir keturi meisteriai — kandidatai. 
Pasirodęs labai gražiai, V. Kože
niauskas laimėjo trečiąją vietą, 
kai turnyro nugalėtojo vardą, su
rinkę po lygiai taškų, pasidalino 
meisteriai Koshnitsky, Kellner ir 
Nettheim. Antrąją vietą laimėjo 
buv. pasaulio koresp. šachmatų 
čempionas J. Purdy.

Šiuo metu V. Koženiauskas žai
džia už Kovo šachmatų komandą 
"A" klasėje.

KOVAS—PIRATES 46-36 (16-15)

Koviečiai, negalėdami dalyvau
ti žiemos turnyre, pasikvietė aus
tralų A klasės Pirates komandą 
draugiškoms rungtynėms.

Pirmame puslaikyje žaidimas 
buvo vedamas didele sparta. Aus
tralai visą laiką atrodė vikresni 
ir daugiau veržlesni, bet, mūsų 
laimei, jų mėtymas buvo netiks
lus, todėl jie vedė tik kelių taš
kų skirtumu.

Prieš puslaikio pabaigą rezul
tatas sušvelnintas ir laimingu to
limu Mockaus metimu laimėta re
zultatu 16-15.

Antrame puslaikyje žaidimas 
visiškai pasikeitė. Koviečiai gra
žiomis pasuolėmis dažniau prasi
veržė prie priešininko krepšio.

A. Vaseris savo gražiais meti
mais užtikrino laimėjimą.

Bendrai koviečiai sužaidė ge
rai, tik reikėtų atsisakyti tolimų 
metimų (D. Kairaitis), nes tai tik 
sviedinio atidavimas priešininkui.

Geriausiai sužaidė A. Vaseris, 
laimėdamas 30 taškų. Gynime bu
vo geri A. Mockus ir D. Kairaitis.

Šiose rungtynėse dalyvavo ve
teranas A. Medutis, kuris jau ku
rį laiką lanko treniruotes.

V.A.

Melburne
ŽAISTA SU SVEČIAIS

Velykų švenčių metu Melbur
no ir Geelongo krepšininkai susi
laukė svečių iš Adelaidės. Mel- 
burniškiai ir geelingiškiai sudarė 
vieną jungtinę komandą ir jos 
treneriu pakvietė M. Katilių.

Varžykos vyko 16 d. (did. šešt.) 
Albert Park krepšinio stadijone. 
Pirmosios rungtynės įvyko tarp 
Geelongo “Vytis” (moterų) ir 
Adelaidės “Vytis”. Geelongo “Vy
tis” pasirodė daug pajėgesnė ir 
geriau susižaidusi, negu Adėlai- 
dės. Pirmajame kėlinyje Adelaidė 
dar bandė švelninti rezultatus, 
bet antrajame visą žaidimą be 
sunkesnių pastangų perėmė Gee- 
longas. Rungtynės baigėsi lengva 
Geelongo pergale: 51-20.

Sekančioms rungtynėms susiti

ko jungtinės Melb. — Geeln. pa
jėgos ir Adelaidės “Vytis” vyrai. 
Jau pirmose minutėse matėsi stip
ri Melb. — Geeln. pervarą. Gal 
kelionė ii- neturėjimas pilno sąs
tato sumažino Adelaidės pasiprie
šinimą. Antrasis kėlinys nebeįdo
mus, nes Adelaidė nebeparodė 
didesnio pasipriešinimo ir rungty
nės baigiamos Melb. — Geeln. per
gale: 59 — 39.

Po pietų lietuviai sudarė dvi 
bendras komandas: vyrų ir mote
rų. Pirmosios pradėjo moterys, su
sitikdamos Viktorijos (austr.) mo
terų rinktinę. Pradžioje dar ban
dyta priešintis, bet antrame kė
linyje teko pasitenkinti švelninant 
taškų skirtumą. Viktorijos rinkti
nė lengvai įveikė mūsiškes 30 — 
18.

Paskutinėms šios dienos rungty
nėms susitiko bendrai sudaryta 
lietuvių komanda su Church of 
England. C. of E. jau kelinti me
tai įkopia į Viktorijos pirmenybių 
finalus. Be to, šios komandos du 
žaidėjai įtraukti į Olimpinių Žai
dimų Australijos krepšinio ko
mandą. Rungtynės prasidėjo gana 
įtemptai, nes australai pervertino 
mūsų jungtinę komandą. Po kelio
likos minučių australai, turėdami 
didesnį tempą ir geresnius meti
kus, pamažu rezultatą didino sa
vo naudai. Antrasis kėlinys jau 
buvo netoks įtemptas, nes mūsiš
kiai pasidavė ir tik laikėsi lauk
dami rungtynių pabaigos.

Gaila, kad mūsų visuomenė ne
labai gausiai atsilankė, nors įėji
mas buvo veltui. Tenka padėkoti 
Adelaidės sportininkams ir vado
vams už šį apsilankymą ir tikimės 
dažniau išvysti mūsų sportininkus 
susitinkant draugiškoms' rungty
nėms. \

V.B.

Adelaidėje
VYTIEČIAI INTENSYVIAI 

ŽAIDŽIA

Vyties vyrų pirmoji komanda 
dalyvavo suruoštame žaibo turny
re ir užėmė trečią vietą. Žaista 
buvo sutrumpintas laikas — 10

minučių puslaikiai be pertraukos. 
Pusfinaliai buvo po 15 minučių ir 
finalai — pilnas žaidimo laikas. 
Mūsiškiai pirmiausia susitiko su 
Y.M.C.A. komanda, kurią nugalė
jo 31 — 22 rezultatu, žaista di
dele sparta, kovingai ir gerai den
gti priešo žaidėjai. Taškus pelnė 
Ignatavičius 14, Gumbys 9, Pet- 
kūnas 4 ir Lapšys su Statnicku 
po 2. Laimėję šias rungtynes, vy- 
tiečiai susitiko su Torrens koman
da pusfinaliuose. Rungtynės vyko 
labai apylygiai ir tik blogas bau
dų mėtymas atnešė mums dveje
to taškų pralaimėjimą ir atėmė 
galimybę žaisti finaluose. Rung
tynių rezultatas 42 — 44. Taškus 
pelnė Ignatavičius su Gumbiu po 
17, Lapšys 5 ir Statnickas 3.

Pagerinę metimus ir patobuli
nę gynimą, mūsiškiai galės ne
blogai kovoti žiemos sezone, šiais 
metais į “Association” susirinko 
visos stipriausios komandos, čia 
žais Australijos Olimpinė rinktinė, 
anksčiau žaidusi “Lygoje” Buda
pest ir A.L.S. (latvių) komandos. 
Išskyrus Olimpinę rinktinę, prieš 
visas komandas galima būtų prie
šintis, bet bus ir mums kaip ir 
visuomet visokių kliūčių. Pradžio
je sezono negalės žaisti Ignata
vičius ir porą savaičių Petkūnas. 
Jie turi išvykti į provinciją dirb
ti ir tas jų išvykimas kainuos 
mums pralaimėjimus ir taškus, 
kurie bus labai sunku pelnyti ir 
atsilieps į mūsų stovį varžybų len
telėje.

, ★

Stalo teniso žaidėjai jau pradė
jo žaisti žiemos pirmenybių var
žybas. Vyrų pirmoji komanda, už 
kurią žaidžia Adutavičius, Petruš- 
ka ir Ignatavičius, susitiko su 
Postai Institute komanda ir gavo 
pylos 4 — 7 rezultatu. Ateityje 
šios komandos sąstatas pasikeis, 
tai, gal būt, ir rezultatai keisis.

Už antrą vyrų komandą žaidžia 
Gudaitis, Snarskis, Urbšius ir Ke
lertas. ši komanda susitiko su Hy
de Park komanda ir laimėjo 8-3 
rezultatu.

★

Mergaičių pirmoji komanda, už 
kurią žaidžia I. Gudaitytė, O. Mi- 
kalainytė ir M. Kelertaitė, žaidė 
su Normon Memorial komanda, 
kurią nugalėjo 7 — 4 rezultatu.

Antroji mergaičių komanda taip 
pat sezoną pradėjo laimėjimu, nu
galėdama Tubmakers komandą 7-4 
rezultatu, šioje komandoje žai
džia sesės A. ir B. Mikužytės ir 
N. Lėlytė.
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BELGRADE ESTATE AGENCY
Savininkas — R. Stoikovich,

SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY,

Parduoda namus, sklypus, farmas ir 
serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis.

Šiuo kartu, be kitako, parduodamas
tik už £ 4150, 5 min. nuo Cabramattos stoties (prie mokyklos) 

$ Lengvos išsimokėjimo sąlygos. .

LIVERPOOL

biznius. Kalba rusų

3 miegamųjų namas

DANE’S PHARMACY
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika
Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET
Phone UB4218 CABRAMATTA
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LAFITTE

M. PETRONIS,

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727
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★

Šachmatininkai irgi pradėjo var
žybas. Pirmoji komanda susitiko 
su Caissa I ir sužaidė 2-3 savo ne
naudai. Už šią komandą žaidė ir 
taškus laimėjo šie žaidėjai: Ar
lauskas J taško, Opulskis 1 tašką, 
Markevičius į taško ir Savenis su 
Pociumi po 0 taško, ši komanda 
žaidžia aukščiausioje “A” klasėje.

Antroji komanda susitiko su 
University komanda ir sužaidė 
2-2. Viena partija liko nebaigta.

B.N.

ŽYMIOS LIETUVĖS MOTERYS 
MITOLOGIJOJE IR ISTORIJOJE

Parašė: Dr. jur. Martynas Any- 
sas, bendradarbiaujant lituanistei 
p. Izabelei Matusevičiūtei, Toron
te.

Turinys:
a) Jūratė ir Kastytis, Balti jos 

jūros karalienė,
b) Neringa, Kurtenos—Kuršių 

marių milžinė,
c) žemaitė, žemaičių karalienė.
d) Birutė, Vaidilutė ir Kuni

gaikštienė,
e) Mirga, Vytauto išgelbėtoja 

iš apkalimo,
f) Agluona, Mirtis dėl meilės,
g) Gražina, Tėvynės gynėja,
h) Klara — Skaistuolė, kerštas 

už garbės išniekinimą,
i) Emilija Platerytė, 1831 m. 

sukilimo karžygė.
šie motyvai yra paimti iš įvai

rių literatūrų: lietuvių, lenkų, 
rusų ir vokiečių, kuriuose veika
luose rašytojai, daugumoje sve
timšaliai, kalba apie žymias lietu
ves moteris. Veikalas pirmoje ei
lėje yra skiriamas supažindinti 
lietuves moteris su savo tautos 
karžygėmis praeityje ir toliau kel
ti jų savijautą, ypatingai, mote
riško jaunimo tarpe.

Iš praktikos žinome, kad šitas 
jaunimas, vartodamas tūlus isto
rinius vardus, tikrai nežino, ką 
jie reiškia ir kuriame santykyje 
jie stovi su lietuvių tauta.

Veikalas turės apie 150 puslapių 
ir manoma jį dar šiais metais iš
leisti.

★ Sibiro tremtinių maldaknygė 
angliškai. į anglų kalbą yra iš
versta lietuvių Sibiro tremtinių 
maldaknygė. Angliškas jos pava
dinimas: “Mary Save Us”. Išlei
do tėvai paulistai New Yorke. 
Viršelyje — už spygliuotų vielų 
matosi tamsios erdvės anga. Ša
lia didžiosios antraštės yra pa
aiškinimas, kad tai maldos, sura
šytos lietuvių kalinių šiaurės Si
bire.

KVIEČIAMA LIETUVON?
SOVIETŲ PINKLĖS

Ryšium su Maskvos planuojamu 
triukšmingu Lietuvos pavergimo 
sukakties minėjimu, sovietų agen
tūros laisvajame pasauly pradėjo 
intensyvią propagandą už Lietu
vos lankymą šiais metais. Kviečia
mi visi lietuviai, senieji ir nau
jieji, iš viso pasaulio atvykti š.m- 
liepos mėn. į Vilnių, kur numato
mos svarbiausios minėjimo mani
festacijos (dainų diena ir kt.). 
Keliaujantiems siūlomos palankios 
sąlygos ir grįžimo garantija. Sve
čiai, tačiau, kviečiami tiktai į 
Vilnių, ir tiktai liepos mėnesį. Iš 
to aiškėja kvietėjų tikslas — pa 
naudoti svečius iš užsienio, jei to
kių būtų, sovietų propagandos 
reikalams. Svečių atsilankymas 
būtų išgarsintas, kaip pritarimas 
okupacijai ir primestajam komu
nistų režimui.

Jau dabar Maskva plačiai skel
bia, kaip “laiminga” jaučiasi lie
tuvių tauta, būdama sovietų pa
vergta, ir kokią nepaprastą pa
žangą ji yra padariusi komunis
tams vadovaujant. Užsienio lietu
vių pasirodymas Vilniuje bus, be

abejo, panaudotas tai propagan
dai sustiprinti ir laisvajam pasau
liui bandyti įtikinti, kad iš tikrų
jų visi lietuviai su ta padėtimi 
sutinka ir neprieštarauja Krem
liaus režimui.

Šioms pinklėms neturime pasi
duoti ir nieku būdu nepatarnauti 
okupanto propagandai ir jo tiks
lams. Kremliaus tikslas yra aiš
kus — laikyti mūsų žmones pa
vergtus, nuteisintus ir išnaudoja
mus. Kas todėl šiemet vyktų į pa
vergtąją Lietuvą, kad ir savųjų 
lankyti, tikrai paremtų savo tau
tos priešo siekimus ir nieku bū
du nesuteiktų saviesiems nei 
džiaugsmo, nei laisvės vilčių, ku
riomis jie tebegyvena. Savo ne
apgalvotais žygiais neturime ap- 
kartyti jų gyvenimo nedalios die
nose. Laisvės valanda jiems išmuš, 
jei vieningai jos sieksime. Tada, 
laisvoje ir nepriklausomoje Lietu-' 
voje, galėsime laisvai savuosius 
atlankyti ir pasilikti su jais kraš
tui atstatyti.

VLIKo Prezidiumai

$ £
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LIETUVIŠKAS KELIAVIMO IR 
TURIZMO BIURAS

Dabar naujose patalpose, įėjimas iš gatvės.

ATSTOVAI DIDŽIŲJŲ ORO IR LAIVŲ BENDROVIŲ

Patariame ir užsakome vietas laivuose ir lėktuvuose.

Padedame pasų, vizų ir kitų kelionės dokumentų reikalais.

Parūpiname Amerikos ir Kanados geležinkelių bilietus.

Apdraudžiame ir pasirūpiname bagažu ir 1.1.

VISI PATARNAVIMAI VELTUI

Sykiu veikia dokumentų vertimo ir vertėjavimo biuras 
(pripažintas J.A.V. Konsulato)

Atdara kasdien nuo 8.30 vai. ligi 18.00 vai. šeštadieniais — nuo
8.30 vai. ligi 13.30 vai.

KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIAI PRAŠOMI RAŠYTI

HISPANO AMERICAN
TRAVEL BUREAU

24 Hardware Street, Melbourne, C.l. (Shell Auto-Park Pastate) 
I

Tel. 67-3888 Sav. A. ŽILINSKAS

g

AUTOMATINĖS
ELEKTROS VIRTUVĖS KROSNYS

ĮVAIRIAUSIŲ MODELIŲ 

PILNAS PASIRINKIMAS. 

JOSE GALIMA KEPTI, VIRTI, 

TUŠINTI IR ATLIKTI IVAI- 

RIUS KITUS ŠEIMININKĖMS 

REIKALINGUS DARBUS.

JŲ ĮRENGIMAS VISAI PAPRASTAS:
ELEKTROS LAIDAS SUJUNGIAMAS SU PAPRASTU ELEKTROS
PUNKTU SIENOJE. z

KREIPTIS Į
CABRA — VALE HOME FURNISHING, 

88 John Str., Cabramatta, N.S.W.
Tel. UB 2899

5
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w(isų pastogė
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Kultūros Taryba, 
tegu dar tebebūdama organizavi
mosi padėtyje, ryžtasi šių metų 
pabaigoje surengti Lietuvių Meno 
Dienas, kurios būtų ne tik pirmas 
toksai parengimas Australijos lie
tuvių gyvenime, bet drauge ir pa
čios Kultūros*Tarybos konkretus 
veiklos pasirodymas. Baigus visus 
preliminarinius šių parengimų or
ganizavimo darbus, šiandie skel
biame, kad:

1) gruodžio mėn. 28 d. įvyks 
Australijos lietuvių chorų koncer
tas Sydney Town Hall. Dalyvaus 
Sydney, Melbourne, Adelaide ir 
Newcastle lietuvių chorai. Tai bus 
pirmoji tokio masto dainų šventė 
Australijos lietuvių gyvenime;

2) gruodžio 29 d. Latvių salėje, 
Strathfield, įvyks .Adelaidės Lie
tuvių Teatro spektaklis ir

3) gruodžio 30 d. taip pat Lat
vių salėje, Strathfield, įvyks li-

teratūros ir dainos vakaras — 
koncertas, čia dalyvaus stipriau
sios mūsų tarpe turimos literatū
rinės pajėgos, o muzikinę dalį iš
pildys Adelaidės solistės.

Be šių parengimų Kultūros Ta
ryba organizuoja uždaro pobūdžio 
(tik lietuviams) lietuvių dailės 
parodą, greičiausiai Bankstown 
lietuvių namuose, ir taip pat pro
jektuojama foto paroda. Šios pas
tarosios vieta dar nenumatyta.

Šie visi Kultūtos Tarybos pa
rengimai yra tuo prasmingesni ir 
reikšmingesni, kad tuo pačiu me
tu kaip tik šių metų pabaigoje 
įvyksta visa eilė mūsų bendruome
nės gyvenime reikšmingų suvažia
vimų, kas įgalins daugeliui žmo
nių iš visų Australijos kerčių šiuos 
parengimus aplankyti ir jais pasi
džiaugti. Apie tolimesnę šių įvy
kių raidą painformuosime visuo
menę per spaudą.

ALB Krašto Kultūros Taryba

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Gegužis — Marijos mėnuo.
Raginami visi tiintieji kalbėti, 

o šeimose ar didesnėse kilonijose 
kartu susirinkus giedoti mūsų 
gražiąsias gegužines pamaldas, au
kojant jas už Tėvynę.

Ir šiais metais Bass-Hills lietu
vių kolonijoj per visą mėnesį kas 
vakarą (7 vai.) bus giedamos ge
gužinės pamaldos p. Mickų na
muose — 75 Horton St.

Kas sekmadienį po lietuviškų 
pamaldų Camperdowne bus gieda
ma Marijos litanija ir giesmė.

Gegužio 6 <L — pirmasis penk
tadienis. Išpažintys Bass Hills pa
rapijos bažn. nuo 7 vai. vak.

Gegužio 15 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

PAMALDOS UŽ MOTINAS
Motino* diena Sydnėjuje šiais 

metais bus minima gegužio 8 d. 
Pamaldos už gyvas ir mirusias 
motinas St. Joseph’s bažn. Cam
perdowne 12 vai., kuriose giedos 
"Dainos” choras, ved. muz. K. 
Kavaliausko. Kviečiami visi, o 
ypač jaunimas, priimti tą dieną 
Šv. Komuniją aukojant ją už sa
vo motinas.

Išpažinčių klausyti nuo 11 vai. 
prieš pamaldas Camperdowne pa
dės ir Tėvas Leonardas Paltana
vičius.

Skautai ir ateitininkai, kurie or
ganizuoja ir Motinos Dienos mi
nėjimą (5 vai. p.p. Bankstowno 
namuose), pamaldose dalyvauja 
organizuotai ir su savo vėliavomis.

Tą pat sekmadienį ir vaikučių 
mėnesinė Komunija.

K.P.B.

APLEIDO PAČIOJE 
JAUNYSTĖJE

Š.m. balandžio 22 d. po sunkios 
ir ilgos ligos atsiskyrė su šiuo pa
sauliu mūsų tautietis a.a. Rapolas 
Braškus.

Jis gimė 1921 m. Ukmergėje. Į 
Australiją atvyko 1947 m. su pir
muoju emigrantų transportu.

Kadangi velionis čia neturėjo 
giminių, tai kuvo palaidotas R.K. 
kapinėse Rockwoode Sgdn. - Liet. 
Mot Soc. Globos Draugijos rū
pesčiu ir lėšomis.

Religines apeigas atliko Sydn. 
liet kapelionas kun. P. Butkus, o 
laidotuvėse dalyvavo būrelis tau
tiečių ir buvusieji jo bendradar
biai australai iš Braeside Hospi
tal.

TRAGIŠKA MIRTIS
S.m. balandžio 14 d. tragiška 

mirtimi žuvo lietuvis Antanas Ka
tinas, gyv. 9 Warraba Str., Como, 
N.S.W. .

balandžio 20 d. velionis buvo pa
laidotas naujose katalikų'kapinė
se Rockwoode.

Laidotuvėse dalyvavo nemažas 
draugų — lietuvių būrelis.

M.P.I.

SYDNĖJAUS "DAINA" 
KONCERTAVO

š.m. balandžio 23 d. Sydnėjaus 
Liet. “Dainos" choras su pasiseki
mu koncertavo australų visuome
nei Sydnėjaus Grammar School 
gimnazijos vadovybės ruoštame 
koncerte.

Informuojama, kad kelių šimtų 
klausytojų audiencija mūsų cho
ristams kėlė nuoširdžias ovacijas, 
o gimnazijos vadovybė vėl papra
šė chorą dainuoti šių mokslo me
tų pabaigoje.

CHORVEDŽIAI SUSITARĖ

Melburne vykęs Sydnėjaus, Ade
laidės ir Melburno lietuviškųjų 
chorų dirigentų suvažiavimas pa
sibaigė sėkmingai. Jame buvo ap
tarta visos detalės dėl šių metų 
pabaigoje Sydnėjuje įvyksiančios 
Australijos lietuvių chorų bendro
sios dainų šventės.

M.P.I.

PRANEŠAMA 
SYDNĖJAUS MOTERIMS

Š.m. gegužio 29 d. 4 v. p.p. šau
kiamas visuotinas Sydnėjaus Liet. 
Mot Soc. Globos D-jos narių ir 
prijaučiančių susirinkimas Centr. 
Lietuvių Namuose Redferne.

Draugijos Valdyba maloniai 
prašo visų ponių, kurios yra rin
kusios loterijai fantus, atsinešti 
juos į susirinkimą. Taip pat pra
šomos ir kitos ponios, kurios da
lyvaus susirinkime, surasti pas 
save tinkamų loterijai daiktų ir 
juos įteikti Valdybai susirinkimo 
metu.

Loterija numatyta liepos 2 d. 
Draugijos rengiamame baliuje.

Tikimasi, kad Sydnėjaus lietu
vės moterys susirinkime juo skait- 
lingiau dalyvaus.

Valdyba

GERIAUSI PAŽYMIAI 
LIETUVIUI

N.S.W. Geležinkelių Instituto 
biuletenis skelbia, kad Sydnėjaus 
lietuvis A. Griškauskas geriausiai 
iš daugelio išlaikė mašinisto eg
zaminus. Dėl to jis buvęs apdo
vanotas specialiu šia proga skir
tu medaliu.

P.p. KABAILA! BUVO SUSTOJĘ 
SYDNĖJUJE

Važiuodami iš Melburno į New- 
castelį inž. A. Kabaila su Ponia 
buvo sustoję Sydnėjuje. Kaip ži
nome, inž. A. Kabaila metus lai
ko studijavo Sydnėjaus universi
tete ir įsigijo čia Master of Tech
nology laipsnį. Iki šiol jis lekto- 
riavo Melburno Technikos Koli- 
dže, tačiau šiuo metu turįs pla
nų pakeisti darbovietę, labiau tin
kančią jo laipsniui ir padėčiai.

ATSKRIDO Iš LIETUVOS

Mūsų tautiečio Algio Milašo, 
gyv. Chester Hill, NSW, motina 
š.m. balandžio 25 d. lėktuvu at
skrido tiesiai iš Lietuvos. A. Mi- 
lašas jau senai darė pastangų ir 
žygių ją atsikviesti.

M.P.I. ,

GRAŽUS LAIMĖJIMAS
S.L.S.K. “Kovo” šachmatų ko

manda, kuri pirmą kartą dalyvau
ja Sydnėjaus žiemos turnyre A 
klasėje, laimėjo šachmatų rungty
nes prieš Maruobra Chess Club.

Šis laimėjimas yra labai reikš
mingas, nes mūsų šachmatininkai 
įrodė, jog yra pajėgūs dalyvauti 
tarpklubinėse varžybose aukščiau
sioje klasėje.

Tikėkime, kad mūsų vyrai pa
sieks daugiau pergalių ir išgarsins 
mūsų klubą australų tarpe.

Už “Kovo” komandą žaidė ir 
taškus laimėjo:
V. Patašius 1, V. Koženiauskas 1, 
Venclova 1, V. Liūgą į ir J Dam
brauskas i. Laimėta 4 — 1 santy
kiu.

V.A.

BANKSTOWN AS
PRANEŠIMAS

A.L.B. Bankstowno Apyl. Val
dyba, remdamasi bendruomenės 
statuto 18-19 paragrafais, šaukia 
Bankstowno apylinkės narių vi
suotinį metinį susirinkimą š.m. 
gegužės 15 d. 12 vai. Bankstowno 
Lietuvių Namuose "Dainava".

Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas; Prezi

diumo sudarymas; Apylinkės Val
dybos ataskaitinis pranešimas; 
Revizijos komisijos pranešimas; 
diskusijos dėl pranešimų ir apys
kaitos tvirtinimas; Apylinkės Val
dybos atsistatydinimas, pasibaigus 
kadencijai; Naujų valdomųjų or
ganų rinkimai: a) Valdybos rin
kimas, b) Revizijos komisijos rin
kimas; klausimai bei sumanymai 
ir susirinkmo uždarymas. r

Remiantis bendruomenės statu
to 20 paragrafu, skelbiamuoju 
laiku nesusirinkus reikalingam su
sirinkimo dalyvių skaičiui, po pus
valandžio susirinkimas bus pradė
tas ir skaitomas teisėtu, nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

Po susirinkimo bus pasilinksmi
nimas, griežiant plokštelių muzi
kai.

Valdyba kviečia visus apylinkės 
lietuvius dalyvauti susirinkime ir 
pasilinksminime.

Bankstowno Apyl. Valdyba

DĖMESIO JAUNIMUI!

Bankstowno Savaitgalio mokyk
la suorganizavo tautinių šokių 
grupę jaunuoliams.

Mergaitės bei berniukai, baigu
sieji ar visai nelanką mokyklos, 
bet norintieji mokytis šokti tau
tinių šokių turi geros progos čia 
jų išmokti.

Pamokos vyksta sekmadieniais 
Bankstowno lietuvių "Dainavos” 
salėje.

Tautinių šokių grupei vadovau
ti sutiko mokytoja T. Zakarevi
čienė.

ADELAIDĖ
LITUANISTINIŲ KURSŲ 

RŪPESČIAI
Prieš trejus metus pradėtas lie

tuviško jaunimo tautinis apmoky
mas Lituanistiniuose kursuose 
Adelaidėje dar ir šiandien tebe- 
sigrumia su visa eile sunkumų, 
kurių pats svarbiausias — jauni
mo nesidomėjimas kursais. 1958 
metais į kursus buvo užsirašę per 
30 jaunuolių, bet laike metų nu
trupėjo iki pusės. Tais metais j 
paskaitas atsilankydavo vidutiniš
kai 10-12 kursantų. 1959 mokslo 
metus pradėjo tik apie 15 kursan
tų, o metų pabaigoje teliko tik 
trejetas.

Šiais mokslo metais kursų ati
darymo dieną — balandžio 23 — 
kursų vedėjas Pocius savo sąra
šuose teturėjo tik 10-tį numato-* 
mų kursantų. Ir pats atidarymas 
atrodė nelabai džiuginantis jau 
vien dėl to, kad į jį teatsilankė 
tik senimas ir keli jaunuoliai, ku
rie labiau tinka savaitgalio mo
kyklos suolui. Deja, gimnazijos ir 
universiteto amžiaus jaunuolių 
atidaryme nebuvo. Maža jų dalis 
dalyvavo skautų stovykloje, o ki
ti tą šeštadienio popietę leido 
kažkur kitur.

Kursų vadovybė atidarymui pa
teikė gana įdomią ir originalią 
programą apie lietuvių kalbos tar
mes. Po oficialaus apylinkės pir
mininko Ostrausko žodžio ir kur
sų vedėjo Pociaus pristatymo, kur
sų lektorius Pusdešris apžvelgė 
tarmes, jų atsiradimą ii- rutulio- 
jimąsi. Tarmiškai vieną eilėraštį 
ir ištrauką iš pasakos skaitė Var
nienė (suvalkietiškai), Pulgis An
driušis (rytų-aukštaitiškai), Za- 
moiskis (dzūkiškai) ir Kubilius 
(žemaitiškai). Tarmišku atžvilgiu 
mažiausiai nutautėjusiais reikia 
laikyti Kubilių ir Pulgį Andriušį. 
Juodu tikrai gražiai perdavė sa
vo atstovautas tarmes. Zamoiskio 
skaityme gražioji dzūkų tarmė 
neteko daug savo tipiško skambu
mo ir tikrai dzūkiško grožio, ku
ris taip ryškus Dainavos padavi
muose. Blanki buvo ir Varnienės 
suvalkiečių tarmės interpretacija. 
Tačiau, visumoje, idėja ir išpildy
mas susirinkusiam senimui suteikė 
malonumo, čia pat buvę keli jau
nuoliai nei tarmėmis nei jų inter
pretacija visai nesidomėjo; keli iš 
jų nepakėlė akių nuo atsineštų 
komikų. Teisingai vėliau pats Pus
dešris pastebėjo, kad tie jaunuo
liai visai nežiną, ką žodis tarmė 
reiškia.

Po programos tiek tėvai tiek 
lektoriai būreliuose diskutavo 
klausimą, kas turėtų būti daroma, 
kad jaunimas kursais imtų domė
tis. Buvo pripažinta, kad tėvai te
gali tik spirti, kad jų vaikai kur
sus laikytų, tačiau domėjimasis 
kursais lieka pačių lektorių ranko
se.

Man pačiam teko vadovauti li
tuanistiniams kursams pirmaisiais 
jų gyvevimo metais ir aš ypatin
gai stebėjau kursantų reagavimus 
į paskaitas ir turėjau prieiti išva
dos, kad jie klauso, bet negirdi, 
daugumos paskaitų nesupranta ir 
nesistengia suprasti. Vienintėlis 
dalykas, kuo jie tikrai domėjosi, 
tai pasiruošimas mokslo pabaigos 
pasirodymui, čia jie kiekvienas 
buvo ne pasyvus klausytojas, bet 
aktyvus veikėjas. Mano suprati
mu, ir ateities kursų veikloje rei
kėtų lektoriams ieškoti būdų, kad 
kursuose būtų atsisakyta nuo tra
dicinio paskaitų skaitymo, o pe
reita prie diskusijų, prie nagrinė
jimų, kuriuos pravestų patys kur
santai, lektoriui tik prižiūrint ir 
diriguojant. Ta nauja kryptis rei
kalautų iš lektoriaus šiek tiek dau-

“Šviesos” sambūrio narę
BR. FLEURYTĘ ir V. JARAŠIŲ,

sukūrus lietuviškų šeimų, nuoširdžiai sveikina ir daug laimės 
linki

Canberri* ‘Šviesos” sambūrio skyrius

giau pasiruošimo kiekvienam susi
tikimui su savo kursantais, kurie, 
gal būt, laikui bėgant tikrai su
sidomėtų tuo, ko mes norim, kad 
jie domėtųsi — lietuvių tauta ir 
jos dvasios turtais. Tačiau prie 
tų turtų juos reikia vesti naujais 
keliais, jieškoti naujų formų, ku
rių esmėje glūdi pačių kursantų 
ne pasyvus, bet aktyvus dalyvavi
mas.

Tai gali pradžioje atrodyti kaip 
savotiška revoliucija prieš įprasti
nį mokymų, bet aš manau, kad vis- 
tik 
pe

vertėtų jį bandyti lektorių tar- 
jį plačiau išdiskutavus.

V. Radzevičius

PAJIEŠKOJIMAI
★ Anuikevičius Stasys (buv. tei

sėjas) jieško savo draugo Vem
brės Juozo.

Rašyti: V. Kasputis, 21 Cam
bridge Str., Leederville, W.A.
* Pajieškomas Drūlia Bernardas, 

sūn. Antano, gimęs 1925 m. va
sario 20 d. Trakų apskr., Kaiše- 
dorių vals., Bladykiškių km. (gy
veno Jurgiškių km.) Pajieško mo
tina iš Lietuvos.

Atsiliepti: J. Paškevičius, 30 
Easton Ave., Springfield, Hobart, 
Tasm.

Lietuvis 
šaldytuvų mechanikas 

Skambinti tel. UY 7345

CANBERRA
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šiemet pirmų kartų Canberros 
lietuviai skautai rengia Motinos 
Dienos minėjimų.

Gegužio 8 d. 9 v. ryto visi kvie
čiami į St. Marys bažnyčių pamal
doms, o tų pačių dienų 2 v. p.p. 
minėjimo iškilmės vyks St. Pat- 
rik’s mergaičių gimnazijos salėje. 
Čia bus pateikta dienai pritaikyta 
įdomi programa.

Canberros skautės — skautai

PARDUODAMI LIETUVIŠKI IR 
KITI EUROPOS 

PAŠTO ŽENKLAI
pigiomis kainomis.

Kreiptis raštu: 2 Liverpool Rd. 
Croydon, N.S.W. arba paskambin 
ti nuo 7 v.v. tel. UJ 9521.

“ŠVIESOS" PARENGIMAS
Pranešame, kad sekantis “Švie

sos parengimas — lietuviškų plokš
telių vakaras įvyks šeštadienį, ge
gužio 7 dienų kol. L. Pūkio na
muose, 10 The Crescent, Yagoona 
(2 min. nuo stoties).

Kol. Pukys turi įdomų rinkinį 
lietuviškų plokštelių, jų tarpe 
Čiurlionio Ansamblio albumų. Va
karo pradžia 7 vai. vak. Paren
gimas bus uždaras.

Kviečiami visi nariai.
Valdyba

SIUNTINIAI I LIETUVA
Siunčiame praktiškas, tvirtas, arba Lietuvoj turinčias aukštų 
vertę medžiagas, Londono rinkos kaina ir pigiau.
Turime įvairiausių pavyzdžių ir kainoraščių. Užsakoma ir pa
gal pageidavimus. Priimami ir pačių sudaryti siuntiniai, kurie 
gali būti papildyti Londone^

Išpildymas garantuotas ir greitas.
N. BUTKŪNAS, 9 Cowper st., St. Kilda, Vic. XJ 4671.
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JŪS GALITE DABAR SIŲSTI
SIUNTINIUS Iš AUSTRALIJOS Į

u. s. s. R.
(Ukrainą, Rusiją, Baltijos Valstybes)

TIESIAI PER

CHARLES S. WHITE
245 Regent St., London W. I. England.

AUTORIZUOTAS “INTURISTO” AGENTAS

AUSTRALIJOS DOVANINIŲ SIUNTINIŲ TARNYBAI

Kreipkitės informacijų į:

HANSA TRADING CO. 387 Bourke St., Melbourne, C.I., Vic.

BANKSTOWN DISPOSAL, 305 Chapel Rd., Bankstown, Sydney,

N.S.W.

' ’ ■ ’ * *

'• į ALB-NĖS CABRAMATTOS APYL. VALDYBA
«► d -

-- i.m. gegužio 14 d. 7 vai. vak.
«► < ►

“ "DAINAVOS" SALĖJE, BANKSTOWNE, -►
«> < >

* * rengia * *
cabramatiškių ir bankstowniškių

SUSIARTINIMO BALIŲ
’’ Kviečiami visi Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiai su seimo- *;
;; mis dalyvauti. **

Bus įdomi dainų ir muzikos programa, gros geras orkestras, < ► 
” bus puikus bufetas ir turtinga loterija.
* * ‘ Valdyba ; “

x NUOSAVUS NAMUS, •’ 

įmokėjus mažą depozitą, <
GREITAI, TVARKINGAI ! t

IR GRAŽIAI 
PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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