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M. NAKUTIS

LIETUVĖ MOTINA
V

Pažvelkime į lietuvę motiną is
torijos eigoje ir dabartyje, ir ra
sime šioj paralėlėj nuostabaus 
panašumo.

Nemuno pakrantėse, kalnuotojoj 
Dzūkijoj, Aukštaitijos lygumose 
ir Žemaitijos pajūriuose jau nuo 
seniausių šimtmečių, kiek istori
ja mena ar mitologija taria, mūsų 
prosenelių motinos buvo tvirtybės 
ir žmogiškosios dorybės pavyz
džiai. Kai kryžiuočiai niokojo mū
sų Tėvynę, kai lenkai, totoriai ir 
maskoliai veržės i mūsų žemes, 
Lietuvos motinos be priekaištavi
mų, nors ir pačios kentėdamos, 
laimino savo sūnus j karo žygius, 
kad atremtų priešą ir apgintų sa
vąsias sodybas.

O tos sodybos buvo visada lie
tuvės motinos pasididžiavimo ir 
rimties simboliai. Sėslaus ir ra
inbus būdo, su stipriu meninio pa- 
jauiimo jausmu, mūsų senuolės 
motinos puošė savąsias sodybas, 
sodino gėlių darželius, skynė iš jų 
amžinai žaliuojantį rūtų pluoštą 
ir puošė savo seklyčias, kad apsi
lankęs svečias pasijaustų saviškiu 
ir laukiamu.

Mūsų senuolės buvo pakantrios, 
nuolaidžios, kiekvieną pakeleivį 
širdingai sutinkančios ir vaišinan
čios. Ir šis būdo bruožas išliko, 
žengdamas per kartų kartas, ne
šiojamas per audras ir karo sū
kurius, saugomas vergijoj ir bau
džiavoje, puoselėjamas ir dabar 
žiauriojoj priešo okupacijoj.

Lietuvė motina istorijos eigoje 
yra pagimdžiusi ir išauginusi ei
les didvyrių, todėl nepamirštami ir 
dabar daugelio mūsų didžiavyrių 
skaičiai, neminint jau pačių gar
siausiųjų, kaip Kęstutis, Vytau
tas, Kudirka, Basanavičius ir kiti.

Realybė sako, kad vaikas, jei jo 
neįkvepia savoji motina, jei jo ne- 
auklėja būti kilniu ir didžiu nuo 
pat mažumės, neįgauna didžiadva
siškųjų būdo bruožų, o nueina 
tais keliais, kuriais jį nuveda pa
šalinės auklėjamosios įtakos.

Su tikru širdies pasididžiavimu 
mes minime ir čia savąsias moti
nas, kurios prie ratelio mokėjo 
perduoti savo vaikams lietuvišką
jį žodį, išmokydamos juos rašto 
ir nurodydamos doro gyvenimo 
kelius. Kai nebuvo mūsų mokyk
lų, kai lietuviškas raštaš buvo 
slapta gabenamas iš Prūsų, kai

UŽSIENIO LIETUVIAMS VILIOTI KOMITETAS 
PAKEITĖ SAVO FIRMĄ

Užsienio lietuviams į sovietinę 
tėvynę vilioti komitetas Vilniuje 
(su savo vykdomąją įstaiga Rytų 
Berlyne) neseniai pakeitė savo 
firmos iškabą ir dabar vadinasi 
“Grįžimo į tėvynę ir kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje ko
miteto Lietuvos iniciatyvinė gru
pė”. Taigi komitetas turįs rūpin
tis jau ne vien tik repatriacija (ku
ri, kaip žinoma, visiškai nepavy
ko), bet ir kultūriniais ryšiais su 
užsienio lietuviais. Komiteto vil
niškis adresas liko tas pats: Sta
lino prosp. 35-1, kamb. 25.

Komiteto organas “Tėvynės 
Balsas”, masiniai siuntinėjamas 
laisvojo pasaulio lietuviams, po 
komiteto perkrikštijimo nė kiek 
nepakito. Kaip ir anksčiau, taip 
ir dabar laikraštėlis pripildomas 
iš vienos pusės “tarybinės tėvy
nės laimėjimų” aprašymais, iš ki
tos pusės įvairiais užsienio lietu
vių žymesnių darbuotojų niekini

rusų žandaras paslapčia norėjo pa
gauti knygnešį ir jį ištrėmus su
naikinti Sibiro taigose, lietuvė 
motina slėpdavo tą spaudos pluoš
telį savo pamėgtosios sodybos me
džio drėvėje ir slapčia leisdavo 
savo vaikui pasisemti amžinosios 
tiesios žinių apie Lietuvos senovę, 
apie jos didvyriškąsias kovas. Tik 
tuo būdu ir tik dėka savųjų moti
nų pastangų mes iki šiol išlikome 
lietuviais.

Kai skaitome ir sekame įvykius 
Lietuvoje, męs su nuostaba ir pa
sididžiavimu skiriame lietuvėms 
motinoms didžiausią nuopelnų da
lį, kad Lietuvos jaunimas ir šian
dieną, žvalgomas ir persekiojamas 
okupanto, vis dar nešioja savo šir
dyse lietuvybės bruožų prieraišu
mą ir meilę. Tautinių papročių 
puoselėjimas su dainų ansambliais, 
šokių grupėmis, tautinių drabužių 
pamėgimu dabartinėje Lietuvoje, 
kada priešas nori mūsąjį jaunimą 
nutautinti ir sukomunistinti, be 
lietuvių motinų paskatinimo jau 
gal senai būtų buvęs tik istorinis 
palikimas.

Taigi, minėdami Motinos Die
ną, būkime tikrai dėkingi lietuvei 
motinai, su pasišventimu ir savęs 
išsižadėjimu saugančiai lietuvišką
sias tradicijas ir auklėjančiai jau
nuosius lietuviukus doros pagrin
dais.

Primintina čia ir lietuviškosios 
tremties keliai. Mūsų motinos ir 
čia veikia tą kryptimi, kad jų vai
kai nenutautėtų. Nors sąlygos ir 
nėra palankios, nors svetimosios 
įtakos ir už kiekvieno kampo ty
ko mūsų vaikus, kad juos pasi 
glemžtų, tačiau mūsų motinos ir 
čia daro atsidavusių žygių, ragi
nančių savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas. Dažnai su nuostaba ten
ka stebėti tremties motinas lietu
ves, kai jos, po sunkių dienos dar
bų, sekmadieniais lydi savo vai
ką į lietuvių mokyklą ir valando
mis pralaukia, kad jį vėl pasiim
tų. Mes didžiuojamės šiomis mo
tinomis, tačiau su apgailestavimu 
skundžiamės tomis, kurios jau ne
teko ištvermės ir paleido savuo
sius vaikus likimo valiai.

Tikėkimės, kad visdėlto sąmo
ningųjų lietuvių motinų skaičius 
'nemažės ir bent dalis mūsų jau
nimo bus išauklėta savų tradici
jų ir savo kalbos grožio įtakoje.

mais, kartais persispausdinant 
“demaskavimus” ir iš Vilniaus 
“Tiesos”. Tik vienu atžvilgiu pa
starais laikais pakitėjo “T.B.” tak
tika: Dažniau atsiliepiama užsie
nio lietuvių kultūriniais klausi
mais, nušviečiant padėtį ir įvykius 
laisvajame pasaulyje taip, lyg “T. 
B." būtų kuo gyviausiai suintere
suotas puoselėti išeivijos kultūri
nį gyvenimą. Nuolat siūloma tuo 
atžvilgiu “pagalba” iš tėvynės 
(Bet kad būtų į Lietuvą įsileisti 
užsienyje išėję lietuvių kultūriniai 
leidiniai — nė žodžiu neužsimin
ta). Tarp kitko, “T.B.” pavergto
je Lietuvoje neplatinamas.

PAS LATVIUS IR ESTUS 
PANAŠIAI

Kaip sužinome iš “Latvijos”, ir 
latvių repatriacijos komitetas ati
tinkamai perkrikštytas. Laikraštis 
priduria, kad komiteto siūlomas

VLIKO ŽYGIAI VAŠINGTONE
VLIKo Prezidiumo pirmininkas dr. A. Trimakas 

lankėsi JAV užsienio reikalų ministerijoje 
Intensyvi Pavergtųjų Tautų atstovų veikla 

Amerikoje ir Europoje
Lietuvos atstovo Vašingtone, J. 

Kajecko lydimas, VLIKo pirmi
ninkas, dr. A. Trimakas, š.m. ba
landžio 13 d. lankėsi Valstybės De
partamente Vašingtone ir įteikė 
ta proga atitinkamą memorandu
mą.

Per pasikalbėjimą su aukštais 
Valstybės Departamento pareigū
nais, buvo plačiai paliesta dabar
tinė padėtis pavergtoje Lietuvoje, 
komunistinės propagandos suin
tensyvėjimas, priešreliginės akci
jos padidinimas, rusifikacija ir 
skurdi ūkinė būklė.

Buvo taip pat pasikeista nuomo
nėmis apie naują Sovietų politi
nį manevrą kviesti laisvuosius lie
tuvius atvykti šią vasarą į Vilnių 
neva savųjų pamatytu Iš tikrųjų, 
ten Maskva koncentruoja Lietu
vos aneksijos sukakties minėjimą 
ir norėtų svečius iš laisvojo pa
saulio, jei tokių būtų, panaudoti 
propagandos reikalams — minėji
mui išpopuliarinti ir išgarsinti. 
Kvietimas atvykti yra todėl gry
nai politinis Maskvos žygis. Su 
kvietimu susijęs, be abejo, yra 
ir neleistinas Sovietų reikalavi
mas, kad prašantieji vizos Lietu
von, jei jie yra buvę Lietuvos 
piliečiai, atsisakytų Sovietų, pi
lietybės, kurios jie niekados nėra 
turėję. Tai Sovietų bandymas iš
prievartauti tuos žmones, kad jie 
pripažintų Lietuvos aneksiją, kaip 
teisėtą aktą. Tuo pat reikalavimu 
Sovietai verčia kandidatus kelio
nei į Lietuvą pasielgti priešingai 
JAV galiojančiai užsienio politi
kai, kuri nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Vals
tybės Departamentas pažadėjo šį 
reikalą nuodugniai ištirti ir pa
daryti reikiamas išvadas. Ta pačia 
proga V. Departamento žmonės 
pakartojo, kad JAV nėra pakei
tusi savo principinio nusistatymo 
— nepripažinti dabartiniojo sta
tus quo.

Savo įteiktu memorandumu 
VLIKas prašo kelti Lietuvos lais
vės bylą Paryžiaus konferencijo
je, nes pavergtųjų klausimo neiš
sprendus, vargu ar Berlyno ir Vo
kietijos reikalai bus patenkinama 
prasme sutvarkyti. Tarptautinis 
atlydis, saugumas ir teisinga taika 
bus pasiekti tik tada, kada Sovie
tai bus priversti pasitraukti iš pa
vergtųjų kraštų ir kada Lietuvai, 
kaip ir kitoms Europos pavergto
sioms tautoms, bus leista laisvų 
rinkimų keliu pasisakyti, kokio 
politinio režimo ir kokios sociali- 

“kultūrinis bendradarbiavimas” su 
užsienio latviais būtų visai vien
pusiškas: Iš Rygos siūlomos kny
gos ir kiti leidiniai, net ištisos 
bibliotekos, tačiau užsienio lat
viams neleidžiama nusiųsti į Lat
viją jokio leidinio.

Kaip maskvinė “TASS” agen
tūra balandžio 16 d. pranešė, Ta
line, Estijos sostinėje, įsisteigęs 
“komitetas, ryšiams su užsienie
čiais palaikyti”. Naujosios orga
nizacijos tikslas esąs užsienio es
tams teikti "teisingas žinias” apie 
padėtį Estijoje, taip pat padėti 
jiems užmegzti ryšius su Estijoje 
likusiais giminėmis ir draugais ir 
sudaryti turistines sąlygas. Į ko
mitetą įeiną 35 asmenys (įvairių 
organizacijų atstovai).

(E.) 

nės be ūkinės tvarkos jos nori.
Ar pavergtųjų klausimas bus 

formaliai Paryžiaus konferencijo
je keliamas, iš pasikalbėjimo ne
paaiškėjo. Buvo tačiau leista su
prasti, kad toji priblema gali sa
vaime kilti diskusijų metu. Tuo 
atveju JAV laikysis savo tradici
nio nusistatymo remti pavergtų
jų laisvės bylą.

Kaip tenka iš kitų šaltinių pa
tirti, JAV parengiamuose pasita
rimuose siūlė pavergtųjų klausimą 
kelti Paryžiuje, tačiau prancūzai 
tam pasipriešinę. Klausimas tuo 
būdu likęs atidėtas.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas taipogi krei
pėsi telegrama į JAV Valstybės 
sekretorių Christian A. Herter 
prašydamas jį, o per jį užsienio 
reikalų ministerius Selwyn Lloyd 
ir Maurice Couve de Murville, su
sirinkusius paruošiamiesiems vir
šūnių konferencijai pasitarimams, 
iškelti viršūnių konferencijoje 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų kraš
tų nepriklausomybės ir suvereni
nių teisių atstatymą.

Pavergtųjų tautų politiniuose 
sluoksniuose Amerikoje manoma, 
kad rezoliucija Rytų Europos tau
tų naudai (pasirašyta kongresma- 
no Zablockio ir senatoriaus Doug
las) turi šansų būti priimta ir 
vienuose ir kituose rūmuose. Taja 
rezoliucija JAV prezidentas būtų 
prašomas energiškai siekti, kad 
pavergtųjų tautų klausimas būtų 
svarstomas viršūnių konferencijo
je, siekiant minėtoms tautoms 
grąžinti laisvę ir pagrindines žmo
gaus teises.

Ryšium su tuo pavergtųjų tau
tų atstovai nuolat palaiko santy
kius su kongreso ir senato sluoks
niais, ragindami juos rezoliuciją 
payergtųjų tautų laisvės reikalu 
paremti. Kongresmanams ir se
natoriams buvo įteikta rūpimais 
klausimais memorandinė medžia
ga, paremta statistiniais duome
nimis.

PET S-mo delegacija po Vely
kų iš naujo vyko į Vašingtoną ir 
turėjo pasitarimų su įtakingais 
politikais. Be to, mėnesio pabai
goje numatomas naujas susitiki
mas Valstybės departamente.

PREZIDENTO EISENHOVERIO 
ATSAKYMAS URUGVAJAUS 

LIETUVIAMS
JAV prezidentui Eisenhoveriui 

lankantis Pietų Amerikoje, Urug
vajaus sostinėje Montevideo, to 
krašto Bendruomenės vardu buvo 
jam įteiktas laiškas — memoran
dumas, kuriuo dėkota JAV vyriau
sybei už palankumą Lietuvos lais
vės bylai ir reiškiama vilties, kad 
ir ateityje jokiomis aplinkybėmis 
nebus įteisinta soviet, okupacija.

Į tą raštą vėliau buvo gautas 
gražus atsakymas iš Vašingtono. 
Valstybės departamento protoko 
šefas Willey T. Buchnan Urugva
jaus Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui M. Svečiuliui adresuo
tame laiške prašė prezidento var
du padėkoti Urugvajaus lietuvių 
visuomenei už raštą su sveikini
mais ir linkėjimais. Kartu užtik
rinama, kad “mūsų šalis — JAV 
— visados turi mintyje lietuvių 
tautos teisingas aspiracijas ir vil
tis”. O Urugvajaus lietuviams 
prezidentas siunčiąs sveikatos ir 
laimės linkėjimus.

A. NYKA-NYLIŪNAS

Gęsdama paslaptingoj šviesoj Eldorado, 
Begalinių laukų apkabintam name, 
Tu klausai, kaip vaikai, Tavo šviesų praradę, 
Lyg apakę klajoja nakjtim neramia.

L* tada suliepsnoji nors vienai sekundei 
Paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama, 
Ir užgęsti tenai, lyg šešėlis, be skundo, 
Kaip žvaigždė, begalinėn naktin krisdama.

JONAS BILIŪNAS

MOTINA
“Mama, valgyt noriu!” prašau, 

nepaspėjęs įeiti pirkiom “O kur 
taip ilgai lakstei?” rūsčiai, bet 
kartu rūpestingai sako motina: 
“matai, visas sušalęs, net pamė
lynavęs”. — “Buvau pas Petrą: 
senutė lėlę parodė...” atsakau 
greitai alsuodamas. Noriu nusi
vilkti savo žiponą, bet jokiu būdu 
negaliu ištraukti iš rankovės ran
kos. Motina meta verpti, priėjus 
nuvelka mane, — žiponą padeda 
ant lovos, kepurę pakabina kab- 
lin ir eina prie krosnies; tenai pa
ima bliūdžiuką ir įpila man šiltų 
užbaltintų batvinių. Išalkęs ir su
šalęs, valgau, kaip šieną plovęs. 
Pabaigęs persižegnoju balsu ir iš 
palengvo, bijodamas pasiriktl, ir 
einu į motiną. Prisiglaudęs ir pa
dėjęs ant jos kelių savo galvą, ty
liu ir klausaus tik, kaip romiai ir 
vienodai ūžia ratelis. Taip gera 
prie motinos! Ji viena ranka ver
pia, kita glosto mano galvą. Pir
kioj daugiau nieko nėra: "Mama, 
ar ir mane senutė atnešė iš upe
lio?’ klausiu ją. “Tai kaipgi, vai
keli, — atnešė”, atsako motina. 
“Ar ir tada buvo taip šalta?” — 
“Labai šalta buvo, vaikeli, labai 
...” — “Kaip tai nesušalau?” — 
ateina man mintis, o motina ne tai 
man, ne tai pati sau viena kalba 
toliau: “Tu gimei pavasarį, prieš 
pačias Velykas; silpnutis toks bu
vai, tarėm, kad negyvensi; tą pa
čią dieną ir krikštynų tave vežė. 
Ir paskui ilgai da buvai nesveikas: 
po metų pradėjo kilotis ant kaklo 
ir rankų votys, maniau, kad jau 
tikrai mirsi, ir marškinėlius bal
tus buvau pasiuvus”. — “Ar tuos, 
kur ir dabar šventėmis vilkiu?” 
klausiu motiną. “Tuos”, atsako ji 
ir ima mane ant kelių. “O kur 
aš būčiau buvęs, jeigu būčiau nu
miręs?” — “Aukštai danguj, pas 
Dievulį”. — “Ar ir baltais marš
kinėliais visados būčiau vilkėjęs?" 
— “Tau tenai būtų daug gražes

KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA 
APYLINKIŲ VALDYBOMS

SUSIRINKIMŲ
ALB-nės Krašto Valdyba gauna 

iš kaikurių apylinkių nusiskundi
mų, kad kviečiant metinius susi
rinkimus esą nesilaikoma Ben
druomenės Statuto 19 par., kuria
me įsakmiai tariama: “susirinkimą 
kviesdama, Apylinkės Valdyba 
bent prieš septynias dienas pra
neša apylinkės nariams susirinki
mo vietą, laiką ir darbotvarkę”.

Suprantama, Apyl. Valdyba, 
ypač didesnėse apylinkėse, neturi 
galimumo painformuoti savo na
rių paskirais kvietimais, todėl 
tiksliausias susirinkimų kvietimo 

nius davę, — tenai būtum kaip 
aniolėlis, nes visi maži vaikeliai; 
kurie numiršta, aniolėliais esti”.
— “Ar ir sparnelius turėčiau?"
— “Turėtum”. — “Tai kodėl, ma
ma, aš nenumiriau?” klausiu, tar
si gailėdamas, kad taip neatsitiko. 
“Gerai, vaikeli, kad nenumirei, — 
argi nebūtų buvę gailu manęs pa
likti?” sako jausmingu balsu mo
tina, spaudžia mane prie save krū
tinės ir bučiuoja man galvą. Pas
kui rūpestingai apžiūri mano kak
lą, galvą ir veidą, ar nėra tenai 
kokio skaudulio ar žaizdos, ar ne
susikūliau belakstydamas, atsega 
ir atraito mano marškinių ranko
vę: iš abiejų pusių aiškiai žymios 
nuo buvusių vočių įdubusios užgi- 
jusios žaizdos. “Iš čia net kaule
lis nedidelis iškrito, kai trūko vo
tis", kalba motina, čiupinėdama 
atsikišusį ir skaudantį guburėlį. 
“Nebus iš tavęs artojas”, tęsia ji 
gailestaudama toliau: “būsi uba
gėlis ir duonos negalėsi sau užsi
dirbti, ir skriaus tave, mažąjį, vi
si. .. ” Nors nesuprantu gerai mo
tinos žodžių reikšmės, bet jaučiu, 
kad būsiu nelaimingas: pasidaro 
taip graudu ir skaudu, kad, prisi
glaudęs prie jos krūtinės, prade
du balsu verkti. “Cit, vaikei, ne
verk”, maldo ji mane: “aš tau pa
dainuosiu Garnio dainą, — nori?"
— “Noriu”, atsakau kinksėdamas 
per ašaras, nes tą dainą motina 
man dažniausiai dainuodavo. Verp
dama motina supa mane savo ko
jom, o malonios dainos gaida tarsi 
lepina ir liūliuoja prie miego. Man 
taip gera, taip jaučiuos laimingas 
ir ramus! "Garnys, garnys tas il- 
gakaklys!” — girdžiu jau snaus
damas taip maloniai skambančius 
ir plaukiančius dainos žodžius. 
Greitai užmiegu ir jaučiu tik, kaip 
mane motina neša lovon, šiltai ap
kloja ir, peržegnojus mano galvą, 
grįžta prie savo darbo...

KVIETIMO REIKALU
kelias — susirinkimo datą ir dar
botvarkę skelbti bendruomenės 
organe “Mūsų Pastogėje”, kas iki 
šiol ir buvo daroma. Tačiau ir 
laikraštin talpinamas skelbimas 
turi būti laiku iš apylinkės atsiųs
tas, kad dar bent prieš 7 dienas 
apyl. nariai su turiniu susipažin
tų.

Nesilaikant šio susirinkimo kvie
timo būdo, susirinkimas gali būti 
laikomas neteisėtu, todėl Apylin
kių Valdybos prašomos griežtai 
prisilaikyti statuto. *

Krašto Valdyba

■

1



2 MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. gegužio 6 d.

KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS KULTŪRINĖ

I GERESNIUS IR PELNINGESNIUS DARBUS 
ĮSIJUNGIANT

Šiuo pavadinimu straipsnis til
po Amerikos “Dirvoj'’. Si proble
ma nemažiau rūpi ir mum*, Aus
tralijos lietuviams, todėl ir pa
teikiame jj ištisai:

“Gyvendami Lietuvoje, kurį lai
ką manėme, kad esame tik ūki
ninkų ir valdininkų tauta. Vėliau 
apsidairėme, kad dar galime ne
sunkiai įsijungti į prekybininkų ir 
pramonininkų skaičių. O jau gy
vendami Vokietijoje, tose stovyk
lų sujauktose sąlygose, buvome 
pasidarę tik prekybininkų ir mai- 
ninkautojų tauta. Neretais atve
jais tada kitataučių buvome klau
sinėjami, iš kur mes turime tiek 
daug prekybinių gabumų, kad kai 
kada sugebame net armėnus ir 
graikus pralenkti!...

Čia, į šį kraštą atsikėlę, kurį 
laiką buvome juodų darbininkų 
tauta. Ir ne iš noro, bet iš būti
no reikalo. O dabar, kada įkando- 
me šio krašto daugelį sunkumų, 
mes jau ir patys nebežinome, ko
kia tauta save pavadinti. Juodus 
darbus paliekam, tvirtinamės se
nose arba naujai įgytose profesi
jose. Tik retas kuris, mažiau ga
bumų, energijos ir apsukrumo tu
rįs, arba jau labai gerai uždirbąs, 
liekamės senuose, mums svetimuo
se darbuose. Visi kiti geresnius 
darbus susirado, o jei kurie jų 
dar neturi, tai visvien sparnus pa
kėlę dairosi.

Labai daug moterų, o ir vyrų, 

yra nuėję į įvairius raštinų dar
bus. Savaime suprantama, darbas 
kur kas malonesnis, o ir uždarbiai 
ne taip jau blogi. Ypač padirbus 
ilgesnį laiką ir vieną ar kitą spe
cialybę įsigijus.

Daug vyrų yra išmokę braižy
tojų specialybės ir kai kurie su
geba net su inžinieriais konkuruo
ti. Daug kas verčiasi nekilnoja
mo turto prekyba ir daro 'gražų 
pinigą. Yra įsijungusių į įvairius 
apdraudos darbus ir taip pat gra
žią karjerą darančių. Nemaža jau 
verčiasi vasarvietėmis, moteliais ir 
kitais turistams reikalingais patar
navimais.

Vienok gerai įsikūrusių ūkinin
kų, taip ir neteko sutikti. Jei vie
nas kitas, kaip šalutiniu verslu ir 
verčiasi, tai didesniu mastu šia 
sritim nesidomi. O kai pasidairai, 
tai beveik visi gerieji Suvalkijos 
ūkininkai čia yra atsidūrę. Tat 
ir nebesupranti, kad, kadais va
dinęs! ūkininkų tauta, iš tos pro
fesijos pabėgom. Bet nemanyčiau, 
kad dėl to reikėtų gailėtis, čia 
ne namai, reikia dairytis tokio 
darbo, kuris ir mielesnis, ir pel
ningesnis. O geru ūkininku šiose 
sąlygose pasidaryti, reikia nema
žos praktikos. Kitaip sakant ber
nu ūkiuose pabūti, o taip pat ir 
kapitalo turėti. Blogu ūkininku, 
aišku, kiekvienas galėtų būti, bet 
tai mums garbės nedarytų ir pel
no neneštų. \

OKUPANTO TARNYBOJE

Pastaruoju metu, kurie susikro
vė vieną kitą dolerį, nemažai jau 
yra bandančių pereiti J prekybą. 
Ir tokių prekybininkų kiekvienoj 
lietuviškoj kolonijoj nesunku su
tikti. Turbūt jų daugiausia yra 
Čikagoje, bet jau yra ii' kitose 
mažesnėse kolonijose.

Be abejojimo, mūsų pareiga, 
kaip ir kitose profesijose, pirmoj 
eilėj savuosius palaikyti. Kitaip 
sakant, sudaryti jiems geresnes 
sąlygas atsistoti ant kojų. Juk 
mes turbūt teisingai galvojam, kad 
kai jie geriau atsistos, stipriau- 
parems savo centu ir visus lietu
viškus darbus. Bet iš kitos pusės 
ir saviems lietuviams prekybinin
kams reikia užmiršti tą dėsnį, ku- 

‘ri dauguma praktikavo Vokietijo
je: per vieną naktį pasidaryti 
turtingu. Jį reikia užmiršti, kad 
vėl mus nepradėtų lyginti su grai
kais ir armėnais, kaip tada, Vokie
tijoje, visiškai nejuokaudami pa
klausdavo.

Palyginti, dar mažai kas yra įsi
jungę į savištovią pramonę. Ir ne 
todėl, kad nebūtų norinčių, bet 
kad reikia didesnio patyrimo ir 
daugiau kapitalo. Vienok, kiek 
mus pasiekia žinios, ir čia yra 
gražių užsimojimų. Ir amerikie
čių pasakymą, kad “kas gamina 
ir parduoda — tas daugiausia už
dirba“, ir mes pradėsime plačiau 
bandyti.“

VEIKALAS APIE 
PABALTIJO TAUTAS

Sovietų Sąjungos Mokslų aka
demijos leidykla Maskvoje išleido 
rusų kalba veikalą “Pabaltijo tau
tų etninės istorijis klausimai, pa
gal archeologijos, etnografijos ir 
antropologijos duomenis”. Knygo- 
. e išspausdinti 25 darbai, kuriuos 
parašė estų, latvių, lietuvių, gudų 
ir rusų autoriau Lietuvių bendra
darbių straipsniai yra šie: R. Ja- 
blonskytės-Rymantienės “Akmens 
amžiaus stovyklos Eiguliuose”, A. 
Tautavičiaus “Rytų Lietuvos pi
liakalniai“ ir J. Butkevičiaus “Pa
grindiniai tradicinių lietuvio vals
tiečio gyvenamųjų namų tipai”.

Tai pirmas tomas veikalo, kuria
me mokslininkų kolektyvas sten
giąsis nušviesti Pabaltijo tautų, 
gudų ir rusų teritorijų gyventojų 
etninę istoriją.

★ Kompozitorius Vytautas Klo
va baigė trečią operą “Duktė”. 
Kompozitorių sąjungos valdyboje 
neseniai opera buvo “apsvarsty
ta”. Kaip pranešė Vilniaus radi
jas, operos tematiką sudarąs “ta
rybinis gyvenimas”. Joje esą vaiz
duojama “partizanų kova didžiojo 
tėvynės karo metais, atsispindi 
tarybinių tautų draugystės ir ne
apykantos priešui jausmai”. Ap
tarime buvo nurodyti ir kai kurie 
“trūkumai”, kuriuos autorius pa
žadėjęs ištaisyti. Opera būsianti 
dar šiame sezone pastatyta. Lib
retą operai parašęs Juozas Gustai
tis.

* Lietuviškai angliško žodyno, 
paruošto Viliau* Pėtereičio, antrą 
laidą išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje. Leidinys turi

KRONIKA
586 puslapius, kainuoja 7 dol. 
žodynas turi per 30,000 žodžių, 
parinktų iš įvairių sričių ir iš kas
dieninės kalbos.

★ Aidų žurnalas šiemet skiria 
premiją už literatūrą. Komisija 
vertins 1858 — 59 išleistas kny
gas ir pristatytus rankraščius. Ko
misiją sudaro: Albinas Baranaus
kas, Kotryna Grigaitytė, Paulius 
Jurkus, Nelė Mazalaitė ir Leonar
das Žitkevičius.

★ Vytauto Tomo Žiūraičio, O.P., 
naujojo filosofijos daktaro, studi
ja “Das Wesen der Menschlichen 
Persoenlichkeit” (“žmogaus as
menybės esmė”) išspausdinta Salz-
burge, Austrijoje. Tai vertingas 
įnašas į integralaus kultūrinio gy
venimo studijas, nagrinėjąs šią te
mą kultūrfilosofiniu ir etiniu at
žvilgiu.

★ Lietuvoje išleista Liudviko 
Adomo Jucevičiau* (1813-1846) 
“Raštai (680 pusi.). Autorius bu
vo praeito šimtmečio pradžios et
nografas, literatūros istorikas, 
poetas, folkloristas. Taipgi išleis
ta S. Paliulio “Lietuvių liaudies 
instrumentinė muzika” (427 pusi., 
iliustruota, su gaidomis). Rinkiny 
apie 400 kūrinių pučiamiesiems in
strumentams. Straipsniuose apra
šomi skudučiai, ragai, dūdytės, 
ožio ragai, švilpos, lamzdeliai, bir
bynės ir kt.

★ Irena Joerg, autorė Anglijo
je, išleisto romano “Taika ateina 
į slėnį“, susilaukusio susidomėji
mo, dabar turi parašiusi novelių 
knygą “Displaced Persons”. Nors 
pavadinimas angliškas, bet knyga 
—t lietuviška.

★ Veronika Nagevičienė renka 
medžiagą monografijai, kurią lei
džia savo lėšomis ir kurią malo
niai sutiko redaguoti dr. B. Matu
lionis, kad būtų įamžintas atmini
mas gen. Vlado Nagevičiaus, did
žio patrioto ir visuomenininko.

★ Joną* Budry*, Liet. gen. kon
sulai Niujorke, kurio sūnus yra 
pasireiškęs rašytojas amerikinėje 
spaudoje, pasirodo, taip pat rašo. 
“Dirvoje“ jis spausdinąs beletris
tinius pasakojimus “Margis”, pasi
rašydamas Jono Klajūno slapy
vardžiu.

★ Algi* Budrys, gen. konsulo 
Jono Budrio sūnus, savo literatū
rinėje karjeroje sulaukia vis dau
giau pasisekimo. Kaikurie jo vei
kalai jau išversti į vokiečių ir 
prancūzų kalbas. Dabar jo veikalą 
“Who?” Hollywoodo filmų ben
drovė pasirinko statyti filmui.

★ Aleksandro Kutkaus atsimi
nimų knyga “Dainininko dalia” 
jau išėjo iš spaudos. Išleido Lie
tuvių Enciklopedija. Knyga turi 
159 pusi, ir apima laikotarpį nuo 
1889 iki 1959 metų imtinai. Ilgiau 
sustojama ties Kauno ir Vilniaus 
teatrais.

★ Kazimiera* Karuža, gyvenąs 
Los Angeles, rašo atsiminimus 
apie savo 1933 m. mirusį brolį 
poetą Petrą Karužą.

A Leonardas Andriekus, viena* 
iš “Aaidų” redaktorių, paruošė 
spaudai naują poezijos knygą. Ją 
iliustruoja dail. Telesforas Valius.

★ Amerikos Lietuvių Dailininkų
Sąjungos suruoštąją parodą Čika
goje aplankė per 800 žmonių. Lan
kytojai balsavimo lapeliais pasisa
kydami, kuris kūrinys jiems la
biausiai patiko, pasisakė už Dagio 
skulptūrą ir J. Pautieniaus pie
šinį. |

Pilnai pritartina “Tėviškės ži
burių“ vedamajam, kuri* vyku- 
•iai aiškina lietuviškųjų parsida- 
vėlių nykumą.

Štai, pateiktosios skaitytojam* 
minty*:

“Seniau sakydavo, kad iš pa
saulyje žinomų išradimų rusai yra 
padarę tą vieną — išradę specia
lų įtaisą arbatai virti — virdulį 
(samovar), šiandien bolševikiška
sis rusiškas nacionalizmas skelbia 
kad beveik viskas, kas pasaulyje 
yra, yra rusų išrasta, o Sovietų 
Sąjungos viduje šaukte šaukiama 
apie rusų tautos pranašumą ir di
delę malonę, kad ji pasiėmusi 
globoti kitas tautas bei joms va
dovauti. Yra nukaltas ir vyres
niosios sesers terminas rusų tau
tai pažymėti.

Šiandien vad. sėvietinėse res
publikose, norint išsilaikyti augš- 
čiąu, jau nebepakanka būti geru 
komunistu. Reikia dar sugebėti 
tinkamai pataikauti rusams, ku
rie vadovauja visose gyvenimo 
srityse. Okupuotoje Lietuvoje ši
to pataikavimo kulminacija tenka 
laikyti pereitų metų pabaigoje 
pasirodžiusią “prezidento” Palec
kio knygą “Mintys apie vyresnįjį 
brolį“. Ką lietuvių tauta mano 
apie rusus ir kaip juos vertina, 
Paleckis labai puikiai žino, bet jis 
rusų tautą lygina su motina, kuri

čionykštė lietuviškoji komunis
tinė spauda rusų viešpatavimo 
Lietuvoje priminimus skelbia 
“buržuazinių nacionalistų” išmis- 
lais, kurie drebą, kad rusų pade
dama Lietuvos liaudis taip stiprė
janti, jog jiems visos viltys žlun- 
gą, .kad jokios okupacijos nesą ir 
t.t

Va, čia ir yra didžioji bolševi- 
kuojaričių lietuvių išeivių trage
dija. Galima suprasti, kad žmogus 
gali leistis užvaldomas klaidin
gos idėjos, bet kad jis savo tau
tos naikintoją ir savo brolių bei 
tėvų kankintoją laikytų gerą ne
šančiu globėju, kad nematytų vi
sų trėmimų bei tampymų po Ru
sijos kalėjimus, tai jau sunku be
suprasti. Paleckis galėjo gal net 
pavadinti rusų dideliu kultūriniu 
įnašu lietuvių tautos gyvenimui 
ir spaudos draudimą bei trėmimus 
į Sibirą už lietuvišką knygutę. Jis 
pats tebedreba dėl rusiškos nagai- 
kos, nes jam reikia gelbėti savo 
nešvarų kailį, bet kas verčia prie 
padlaižiavimo čia esančius, ruso 
nepasiekiamus komunistėlius? Ar 
tai apakimas, išsigimimas?

Mūsų čionykščiams komunistė
liams vertėtų sau išsiaiškinti vie
ną būdingą faktą, būtent tai, kad

Lietuvos komunistinė spauda ru
sus kelia į padanges, bet ji niekad 
nepasisakė dėl okupacijos arba 
dėl rusų valdymo Lietuvoje. Dėl 
to ginčijamasi tik toje spaudoje, 
kurios Lietuvoje niekas nemato. 
O kodėl? Juk tik todėl, kad bijo
masi spaudoje pakartoti tuos prie
kaištus, kuriuos savo širdyje ne
šiojasi kiekvienas lietuvis, nors 
negali jų pareikšti.

Viena “viršžmogių” tauta jau 
suklupo, šiandien nacių palikuo
nys “tūkstametės Europos” jau 
gėdinasi, nenori nei prisiminti. 
Atėjo jų vieton rusas, saukdamas, 
apie savo pirmavimą pasaulyje — 
kartu skelbdamas... nuo utėlių ir 
kitokio amaro apsivalymo sąjū
džius. Ir tas pats Paleckis be
veik tuo pat metu, kai išėjo jo tos 
“didelės mintys“ apie rusų tautą, 
Maskvos Izvestijose išspausdino 
straipsnį, ragindamas pradėti kul
tūringai gyventi, bent nusipraus
ti, apsikirpti ir apsiskusti išmok
ti. Kaip suderins skaitytojas aną 
jo straipsnį su šia knygą?

Tautai, kuri ištikrųjų pirmauja, 
šito įrodinėti nereikia, o prievar
tautojų ir smurtininkų jokia pro
paganda nepadarys tauriais ir ne
savanaudiškais globėjais”.
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Geriausias ženklas
TV ir radijui

PHILIPS
PHILIPS MODELIS 320
Garsu* didžiulis Magnalux Console ekranas 
su paslėptu alyvos saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Akis” automatiškai kontroliuoja 
paveikslą, garsas teikia puikiausią ištaigą ir 
visas kitas Magnalux savybes. 3-juose veid
rodžiuose — blizgantis užbaigimas . . 195 gns.

Philips Stereo-Fideli
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo 
garsas. 6 lempos. 2 iš ■ 
ryškinimai. 2 garsia
kalbiai. Kvapą gniau
žiantis realumas gar
se! Riešutmedžio, 
klevo ir tnohagony 
užbaigimas 122 gns.

save pamiršdama rūpinasi savo 
vaikais, nuo savęs atitraukdama 
net duonos kąsnį duoda savo vai
kams — savo "globojamoms” tau
toms. Todėl, girdi, “tarybiniai 
žmonės... mylėdami savo tautą, 
kartu myli ir gerbia Rusiją, rusų 
tautą”. Ir lietuvių tautą istorijos 
bėgyje, esą, "be didžiosios Rusi
jos' pagalbos... būtų nušlavusios | 
piktosios jėgos”. Po revoliucijos j 
bolševikai paskelbę tautų apsis
prendimo teises, betgi partija ne
galvojusi, kad Rusijos imperijos 
tautos būtinai turį atsiskirti, nes 
tautų susivienijimas teikiąs geres
nes tautų ūkio ir kultūrinio gyve
nimo vystymosi garantijas. Vado
vaudama sovietiniam gyvenimui, 
rusų tauta parodžiusi savojo ge
nijaus didybę, iškėlusi taip pat 
atsilikusias tautas. Tame gyveni
me rusų tauta sau pasiimanti vi
sada sunkiausias naštas ir Lt irtt

Skaitai ir stebiesi žmogus. Iš 
Paleckio galima buvo daug ko 
laukti, bet puolimas iki šitokio 
padlaižiavimo, turbūt, daug ką 
nustebimo ir Lietuvoje. O gal tai i 
jo duoklė, kad nereikėtų pasekti 
ir į koją eiti su nepataikiusiais 
latvių “vadais", o gal ir lietuviš
kuoju Preikšu?...

BENDRARAŠTIS Nr. 55
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

' ‘RAMOVĖ” 
Centro Valdyba

Chicago, 1960 m. kovo 21 d.

Liečia: Kario specialaus nume
rio išleidimo finansavimą.

1. Kario Redakcija yra numa
čiusi š.m. birželio-liepos Kario nr. 
paskirti specialiai Žalgirio kauty
nių 550 metų sukakčiai paminėti. 
Be specialių straipsnių bus daug 
iliustracijų. Numatyta tą nr. pa
didinti iki 40 puslapių, užsakant 
specialų viršelį pas dailininką. To
kiam Redakcijos užsimojimui įvyk
dyti būtų reikalinga apie 1250, 
kurių Kario biudžete nėra, nenu
matyta. Redakcija tikisi susilauk
ti visų ramovėnų pritarimo ir pa
ramos šiame reikale. Redakcija 
mano, kad, jei kiekvienas ramo- 
vėnas paaukotų tam tikslui po 
11.00, tai tam lėšų pakaktų. Jei 
bus surinkta kiek daugiau, tai li
kutis numatoma panaudoti Kario 
tobulinimui ir stiprinimui.

New Yorko Skyriaus Valdyba 
šiam sumanymui pilnai pritarė ir 
prašė Centro Valdybos tam pri

tarimo ir atatinkamo patvarkymo.

II. š.m. kovo 20 d. Centro Val
dyba savo posėdyje, apsvarsčiusi 
šį klausimą, nutarė įpareigoti vi
sus Sąjungos Skyrius organizuoti 
vietose lėšų telkimą minėtam 
tikslui.

III. Lėšom* teikti nurodymai
1. šiam tikslui lėšų telkimas 

vykdytinas tik ramovėnų tarpe.
2. Siūloma, kad tam tikslui 

kiekvienas Sąjungos narys paau
kotų nemažiau kaip po }1.00.

3. Lėšų telkimą stengtis užbaig
ti iki liepos 15 d.

4. Surinktus pinigus Skyriai 
persiunčia tiesiog Kario Redakto
riui šiuo adresu: 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21, N.Y.

5. Pasiuntę pinigus Kario Re
daktoriui, Skyriai kartu praneša 
Centro Valdybai (A. Rėklaitis, 
6643 So. Maplewood Ave., Chica
go 29, Ilinois), kiek pinigų buvo 
surinkta ir pasiųsta.
Prof. S. Dirmantas
Pirmininkas

A. Rėklaiti*
Sekretorius
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MES TIKRI 
KAD TAI

PHILIPS

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Garsiausias Australi
joj mygtuko pagelba 
valdomas rankini* ra
dijas. Žavinti* pajė
gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal
vų paranku* apval
kalas........... 42 gns.

MODELIS 210

PHILIPS

VALE

PHILIPS SUPER QUINTET
Stiprios jėgos ir puikaus garso 5 lempos. 
Galima įjungti Jūsų gramafoną. Žavus mo- 
derniškąs kabinetas pasirinktinų spalvų 

.... 25 gns.

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

CABBA
HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.
VISKAS LENGVOMIS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

PHILIPS

TELEFONAS:

UB 2899
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KOMUNISTU PARTIJA AUSTRALIJOJE
Australijos komunistų partija 

buvo įkurta susijungus keletai 
kraštutinių socialistinių sektų 1920 
m. Sydnėjuje. Išskyrus šį miestą, 
partija turėjo labai maža reikš
mės ligi 1930 m., kada kilusi de
presija smarkiai pagerino jos po
ziciją unijose, šitai iš dalies įvyko 
dėl didoko kovingumo, kurį kri
zės sunkumai išprovokavo ir dėl 
nepasitikėjimo ortodoksine dar
biečių vadovybe unijose. Gale 1930 
m. komunistai turėjo pilnai savo 
kontrolėje keletą svarbių unijų. 
Nors Rusijos — Vokietijos paktas 
1939 m. laikinai sutrukdė jų pa
žangą, paskutinė karo pusė vis 
dėlto išplėtė jų įtaką. Girdamiesi 
tariamu rusų karo laimėjimu ir 
entuziastiškai įsijungdami patrio- 
tinėn Australijos veiklon, jie su
gebėjo paimti kontrolėn A.C.T.U. 
(vieną iš didžiausių unijų Austra
lijoje). Po karo jų įtaka pradėjo 
mažėti. Darbiečių partija ir prieš 
komunistus nusistatę unijonistai 
(daug iš jų katalikų) darė viską, 
ką galėjo, kad perimtų unijų 
kontrolę iš jų rankų, šitas kovos 
laikotarpis buvo labai šiurkštus 
unijų politikoje ir šios peštynės 
buvo plačiai spaudos išreklamuo
tos. Liberalų partija kaltino ko
munistus dėl pramoninių nesusi
pratimų ir atsiliekančios produk
cijos, taip pat dėl mėginimų sa
botuoti valstybės apsiginklavimo 
programą, šita kova pasiekė kul
minacinio punkto per nepasiseku
sį mėginimą 1951 m. teisiniu pro
cedūros keliu deklaruoti komunis
tų partiją nelegalia organizacija.

★
Komunistai visada laimi labai 

menką skaičių balsų rinkimuose 
ir jų kandidatai monotonišku re
guliarumu pralaimi savo pozici
jas (visoje Australijos politinėje 
istorijoje tik vieną kartą komu
nistas buvo laimėjęs vietą parla
mente. Tai buvo Queenslande). 
šita partija veikia bei siekia sa
vo tikslų šiais dviem būdais: tie
sioginiai savo įtaka unijose steng
damosi paveikti darbiečių partijos 
pažiūras, o netiesioginiai — pro
paguodama Australijos bendruo
menės vienybę, nesivaržydama 
svaidytis net tautiniais šūkiais.

Po karo Australijos komunistų 
partija smarkiai susmuko ne tik 
narių skaičiumi, bet ir prestižu. 
Daug kas dabar pradeda ją visai 
ignoruoti, nors tai ir nėra racio
nalu. Trumpai paanalizuokim šios 
partijos padėtį šiandien.

Dabartiniu metu komunistai tu
ri tik 5000 narių (lyginant su 25, 
000 narių tuoj po karo). Toks di
delis smukimas įvyko dėl daugelio 
faktorių. Svarbesnieji buvo: Chru
ščiovas pasmerkė Staliną, Vengrų 
revoliucija ir tolydinis žmonių 
ideologinio nusiteikimo keitimasis.

Finansiškai partija irgi yra la
bai menkoje pozicijoje. Oficialios 
pajamos yra gaunamos iš dviejų 
šaltinių, būtent: unijų ir narių 
mokesčių. Konkrečią šių pajamų 
sumą yra sunku nustatyti, bet spė
jama, kad surenkama apie £ 16,000 
j metus. Tai yra tikrai bėdinos su
mos ir partija neišsilaikytų be pa
ramos iš Pekino ar Maskvos. Ver
ta paminėti, kad kom. partija turi 
keletą pastatų Sydnėjuje ir Mel
burne, kurie yra maždaug £ 250. 
000 vertės.

Pagrindinis komunistų laikraštis 
yra "Tribune”, kurio skaitytojų 
skaičius kasmet mažėja. Pereitais 
metais jį skaitė apie 16,000 ir tu
rėjo apie £ 10,000 nuostolių per 
metus.

Šiuo metu komunistų partija 
laiko savo kontrolėje angliakasių 
unijas, daugumą metalo apdirbi
mo unijų, dalį susisiekimo unijų 
ir keletą statybos unijų. JI taip 

pat turi tris narius A.C.T.U. vyk
domojoje valdyboje. Beveik visas 
unijas komunistai įtakoja, nors jie 
ir neturi pilnos galios jose. Pav. 
ji negali priversti unijas streikuo
ti dėl absurdiškų priežasčių, ką 
galėjo daryti tuojau po karo. Di
džiausia vertė komunistams iš šių 
unijų yra gerai atlyginamos pozi
cijos, kurias gauna partijos na
riai. Visos unijos turi personalą 
didesnį, negu faktiškai būtų rei
kalinga ir šiuo būdu daug komu
nistų valgo duoną iš unijų admi
nistravimo.

Savo pažiūrose darbiečių parti
jos atžvilgiu komunistai yra suski
lę, nes čia kovojama dėl politinių 
ir industrinių sekcijų dominavimo. 
Neperseniausiai darbiečiai ^mar
kiai užpuolė komunistus vienybės 
bilietų reikalu, ir komunistai ker
šydami kritikavo dr. Evattą, Mr. 
Chamberlain, Mr. Ward ir visą 
darbiečių partijos vadovybę. Kai- 
kurie komunistai siūlo, kad jų 
partija imtųsi nepriklausomos re- 
voliucionieriškos programos. Iš ki
tos pusės Mr. Healy, kalbėdamas 
nesenai įvykusiam A.C.T.U. Kon
grese, nesutiko su minėta linija ir 
siūlė išlaikyti A.C.T.U. vieningu
mą. Jis taip pat patarė, kad ko
munistai turėtų vengti viešų pul
dinėjimų, kurie "plėstų nesusipra
timus tarp komunistų ir darbie
čių. Jo nuomone, komunistai tu
rėtų siekti savo, tikslų, darydami 
įtakos darbiečių partijai.

STUDENTU DEMONSTRACIJA
Pora tūkstančių studentų kovo 

30 d. susirinko ant Sydnėjaus 
Universiteto frontinių pievučių 
aptarti Pietų Afrikos įvykius. Pri
pažinta, kad gyvenat taip toli, 
negalima sulaikyti Pietų Afrikos 
valdžios nuo juodųjų kraujo lie
jimo, bet Australijos vyriausybei 
nepareiškus viešo protesto, kaip 
kad padarė kitos valstybės, Syd
nėjaus Universiteto studentai turį 
parodyti pasauliui, kad nesutin
kama su nekaltų žmonių žudy
mu.

Kad atkreiptų žmonių dėmesį, 
netoli tūkstančio studentų susi
rinko prie Sydnėjaus G.P.O. su 
šimtais plakatų, smerkdami Pietų 
Afrikos žudynes tuo laiku, kai 
tarnautojai po darbo ėjo į namus. 
Studentai atkreipė ne tik tarnau
tojų, bet ii’ “mėlynųjų vyrų” dė
mesį.

Plėšydami plakatus, stumdyda
mi studentus ir trukdydami sku
bančius žmones, policininkai ban
dė sutrukdyti demonstraciją. Stu
dentai turėjo gintis nuo jų, kai 
policininkai juos traktavo tarsi 
mokytus chuliganus (educated 
louts). Po pusvalandžio Martin 
Place aikštėje jau atsirado šešios 
vad. “Juodosios Marijos” ir vie
nas autobusas — tai policijos nau
dojamos žmonėms transportuoti 
priemonės, į kurias buvo patal
pinta 10 studentų ir vienas “Dai
ly Telegrahp” reporteris.

“Zuikiu” nenuvažiavęs į cent
rinę policijos stotį, įsitikinau, kad 
ne visi “mėlynieji” yra nusiteikę 
prieš studentus. Paklausiau vieną 
seržantą, atydžiai dąbojant ketu
rias žavias studentes, kaip jam 
patinka ši demonstracija. Atsakė: 
“I’m loving every minute of it... 
Aš irgi vienas iš jūsų, aš medici
nos studentas.”

Policijai sutrukdžius mus be
giedant Gaudeamus, nutarėm žy
giuoti į Parlamento Rūmus. Prie 
Rūmų mus “rūpestingai” pasitiko 
policija, ir čia paruošusi savo 
transportą. Mes ėmėme reikalauti

Nors komunistų partija Austra
lijoje yra silpna, ji yra, palyginti, 
vis dėlto stipresnė už tą pačią 
partiją Anglijoje ar Amerikoje. 
Tačiau nuostabu, kaip ji iš viso 
egzistuoja. Darbiečiai kaltina de
mokratinę darbiečių partiją dėl 
neseniai įvykusių komunistų lai
mėjimų unijų pareigūnų rinkimuo
se, ypač Viktorijije, kur D.L.P. 
yra stipri. Kai D.L.P. narys kan
didatuoja unijos pozicijon, komu
nistų kandidatas dažnai gauna 
protestantų balsus. Tatai yra tik 
nedidelė priežastis dėl komunis
tų partijos egzistavimo. Didžiau
sia priežastis dėl jos išsilaikymo 
nėra D.L.P., bet silpnumas ir trū
kumas iniciatyvos pačioje darbie
čių partijoje.

Neturiu pranašingos vaizduotės, 
negaliu užtikrinančiai teigti, ar 
komunistų partija išsilaikys Aus
tralijos politinėje scenoje, bet esu 
įsitikinęs, kad nė Mr. Santamaria, 
nė Mr. Bielski jos nesugriaus. Yra 
tik viena viltis ir neatrodo kad ji 
greitai išsipildytų. Tai būtų dar
biečių partijos programos reorga
nizavimas tokiais pagrindais, ku
rie daugiau patiktų darbininkams, 
o atsirastų ir naujų vadų kurie 
nurodytų komunistų partijos ža
lingumą Australijos gyvenimui ir 
rimtai nuspręstų išvalyti šią rau
donąją srovę iš unijų. Ateitis pa
rodys, ar tatai realizuotina.

• V.M.

nūn. pirm. Heffron’o. Vietoj jo, 
išlėkė iš rūmų, lyg išvaryti, visi 
parlamentarai klausytis kas deda
si. Mes šaukėme visokius obalsius, 
tačiau pagaliau paklusom policijos 
ir išsiskirstėm.

Palikę Parlamento Rūmus, žy
giavome su policijos palydovais 
per miestą. Wynyard’o stoty 
mums kelią pastojo kažkoks senis 
ir pradėjo kolioti studentus, bet 
policija greitai jį suėmė ir dau
giau jo nematėm. Mums einant per 
gatvę vienas policininkas (neži
nom, ar mėgino demonstruoti ak
robatiką su savo motociklu ar rim
tai kaikuriuos suvažinėti), vis 
suko į studentų minią, bet šalia 
einantis seržantas, kuris vadino 
save psichologijos profesorium, 
mus nuramino, tardamas: “Ne
kreipkit į jį dėmesio — jis nemo
kytas!” Sugrįžus į Martin Place, 
buvo jau po septynių ii’ mūsų ei
lėse beliko vos šimtas studentų. 
Ant pašto, laiptų pailsėję, traukėm 
su “palydovais” iki Town Hall, 
kur išsiskirstėm, užbaigdami, mū
sų manymu, pasisekusią demon
straciją.

Studentai

ŠVEDO ANSAMBLIO 
REPERTUARAS

Švedo ansamblis šiuo metu kon
certuodamas važinėja po Lietuvą. 
Užsimota kelionės metu surengti 
40 koncertų. Koncertų programa 
šį kartą visiškai “suliaudinta”. 
Pradedama paties švedo sukom
ponuota “Tegu skamba mūsų dai
na” (ne ištrauka iš “Kur bėga 
Šešupė). Toliau “Daina apie tė
vynę” (didžiąją!), “Kauno ma
rios” (apie elektrinę), “Į komu
nizmo viršūnes” (vertimas, muzi
ka Glieri) ir keletas rusų, lenkų, 
moldavų, jų tarpe lietuvių liau
dies dainų. Atrojoj koncerto daly 
“Rugiapjūtė jau baigta” — ne 
pagal tautosaką, o pagal Mieže
laičio su Marcinkevičium paruoš
tą kolchozus garbinantį tekstą.

Bachelor of Arts su specialybe 
germanistikoj, (p. Gavelio biogra
fija buvo atspausdinta paskutinia
me, Pulgio Andriušio redaguoja
mame “Literatūros ir Meno” prie
de š.m. vasario 16 d. proga).

GALATILTIS ANTANAS

Gimė 1923 metais Švenčionių 
apskr. Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnaziją baigė 1941 m. Atbėgęs 
vienas Vokietijon, apsistojo Bal
tic Children’s Home prie Luebe- 
cko ir čia mokytojavo pradžios 
mokykloje iki 1947 m. Australi
jon atvyko pirmuoju transportu. 
Darbo prievolę atliko miškuose 
prie Mt. Gambier. Persikėlęs Ade
laidėn, 1952 m. įstojo į universi
teto Elektroninės Inžinerijos fa
kultetą, gi 1957 m. perėjo tada 
įsteigtan technologijos fakultetan, 
kurį pernai baigė, įsigydamas 
elektroninės inžinierijos (Bache
lor of Technology) laipsnį. Nuo 
pat įstojimo universitetan, Anta
nas studijavo tik vakarais, dieną 
dirbdamas pradžioj Holdeno au
tomobilių fabrike, vėliau pašte ir 
pagaliau Weapons Research Es
tablishment, Salisbury. Įsigijęs 
diplomą, ten pat ir dirba pilna
teisio inžinieriaus darbą.

DAVE BRUBECK
š.m. kovo 17 d. universiteto 

Wallace Theatre lankėsi populia
rus amerikietis pianistas ir džia- 
zininkas Dave Brubeck. Per 000 
studentų susikimšo į salę, kad iš
girstų jį kalbant arba norėdami 
jį bent parpatyti.

Studentai visaip bandė jį su
gundyti pagrot, net pianiną jam 
paruošė, bet šis triukas nepavyko. 
Vietoj to, jis įdomiai mums papa
sakojo apie save, džiazą ir iš viso 
atsakė į klausimus.

Kalbantis Dave Brubeck yra įdo
mus ir filosofiškas. Pradėdamas 
savo pašnekesį, matėsi jis nesi
jautė laisvai. “Pralaužus pirmuo
sius ledus”, juokais paprašė: Jei 
sprogdinsit dujų bombą, sprogdin- 
kit dabar, kad man nereikėtų il
gai kalbėti. (Studentai šiais me
tais, toj pačioj vietoj taip ir pa
darė buvusiam Tasmanijos prof. 
Orr.) Vis dar nerimaudamas, Da
ve pagaliau atsisėdo, pasiguldė pa
ilgą mikrofoną ant sukryžiuotų 
kelių ir pasiaiškino, kodėl jaučiasi 
drovus. Pasirodo, jis vieną kartą 
norėjęs skaityti paskaitą, tačiau 
kad gautų leidimą, turėjęs surink
ti bent 18 klausytojų. Jam prisėję 
atvesti savo gimines.

Dave Brubeck gerai atsiliepė 
apie australus džiazininkus Ame
rikoj ir rezervuotai apie kritikus. 
Jo nuomone, kritikai praskynė 
jam kelią, šmeiždami kitus džia
zininkus; dabar skiną jie kelią ki
tiems, šmeiždami jį. Dėlto jis kriti
kų negiriąs ir nepeikiąs. Jis esąs 
įsitikinęs, nors ir esąs šmeižiamas, 
kad jis ir jo kvartetas yra geres
ni dabar, negu pradžioje, kada vi
si juos gyrė.

Baigdamas paminėsiu keletą 
klausimų ir Dave Brubeck atsa
kymus :

— p. Brubeck, kokiu instru- 
meitu jūs grojat?

— Ukulele.
— Kokia yra p. Brubeck’o nuo

monė dėl rock’n’roll?
— Leidimas egzistuoti.
— Kokia jūsų nuomonė apie 

šalia stovintį pianiną?

NAVAKAS VYTAS

29 m. amžiaus, 
Gimnaziją pradėjo 
vėžyje, kur- baigė 3 klases. Karui 
prasidėjus, pasitraukė Vokietijon 
ir čia baigė gimnaziją, įsigydamas 
brandos atestatą. Su broliu Aus
tralijon atvyko 1949 m. — vienu 
iš pirmųjų transportų. Atlikęs 
darbo prievolę, į Adelaidės uni
versiteto inžinierijos fakultetą 
įstojo 1952 m. Piniginiu atžvilgiu 
sunkiai verčiantis, 1956 m. perėjo 
į School of Mines; dienos metu 
dirbdamas, o vakarais klausyda
mas paskaitų, studijas tęsė toliau. 
Pereitų metų gale sėkmingai bai
gė elektros inžinierijos kursą ir 
įsigijo Associate in Engineering 
diplomą. Laike studijų, Vytas 
vedė Aldoną Petkūnaitę — vieną 
iš pirmųjų studenčių.

gimęs Kaune, 
lankyti Pane-

iš pirmųjų studenčių, baigusių 
Adelaidės universitetą ir vienin
telę lietuvaitę fizioterapistę. Nuo 
pradžios metų jis jau dirba savo 
profesijos srityje.

PACEVIČIENĖ STASĖ

Panevėžio mergaičių gimnaziją 
baigė 1939 m. ir po to įstojo Vy
tauto Didžiojo universiteto odon- 
tologijis skyriun, kurį baigė jau 
karui prasidėjus. Daugeliui lietu
vių besitraukiant iš Lietuvos, p. 
Pacevičienė su šeima taip pat vy
ko prieglaudos ieškoti Vokietijon, 
o emigracijai prasidėjus, 1949 m. 
atplaukė Australijon. Dėja, čia sa
vo srityje dirbti nebuvo jai leis
ta. Ji nepanorėjo išsižadėti įgytos 
profesijos, todėl, šeimai pastoviai 
įsikūrus, ryžosi, pagal vietinius 
įstatymus, vėl stoti universitetan. 
1957 m. po įstojamųjų egzaminų 
buvo priimta Adelaidės universi-

NAUJOS VALDYBOS
SYDNĖJAUS STUDENTŲ 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 10 d. įvyko Sydnėjaus 

studentų susirinkimas. Išrinkta 
naujoji Centrinė Valdyba ir suži
nota kitų skyrių rinkimų rezulta
tai.

Centrinės (Sydnėjaus Sk.) Val
dybos nariai pasiskirstė pareigo
mis: D. Labutytė — pirmininkė, 
K. Protas — sekretorius, S. Grin- 
cevičius — iždininkas, D. Kataus- 
kas — narys fuksų reikalams ir 
P. Pullinen — narė filisterė.

Kandidatais liko — G. Kišonas 
ir Elvyra Stankevičiūtė.

C.V. pagelbinį komitetą — A.L. 
S.S. suvažiavimo organizavimui 
sudaro — R. Daukus, A. Choda ir 
V. Šliogeris.

Į Revizijos Komisiją įeina A.V. 
Šutas ir A. Relsgys.

— Aš groju ukulele.
— Ar būna, kai grodamas ne- 

pataikot į teisingą klavišą, laiky
dami jį teisingu ir klaidos nepri
pažįstat?

— Aš skaitau, jei gyvenime pa
darai klaidą, negalėdamas jos pa
kartoti ir atitaisyti, tai ji nėra 
klaida.

Svogūnas Svogūnaitis 

teto odontologijos fakulteto III 
kursan. Nors sąlygos mokytis bu
vo ir nepergeriausios — daug lai
ko užėmė šeimyninės ir namų ruo
šos pareigos — studijos sekėsi ge
rai ir pernai triūsas tapo atlygin
tas diplomu. Dabartiniu laiku p. 
Pacevičienė dirba Royal Adelaide 
Hospital dantų klinikoje. Prie na
mų jau stovi , beveik užbaigtas 
priestatas — kabinetas su laukia
muoju ir, jį galutinai įrengus, ver
sis privačia praktika.

VARNAITĖ KRISTINA

21 m. amžiaus. Mokyklą lankyti 
pradėjo Vokietijoj — Kasselio 
stovykloj. Emigracija Australijon 
laikinai pertraukė gimnazijos mo
kslą, bet atvykus Adelaidėn, Kris
tina jstojo j St. Dominic mergai
čių'kolegiją ir 1957 m. gavo bran
dos atestatą. Sekančiais metais 
įstojo į naujai įkurtą Wattle Park 
Teacher’s College, pasirinkdama 
pradžios mokyklos mokytojos pro
fesiją. šį gerais pažymiais baigė 
1959 m. Už pasižymėjusius gabu
mus, šių metų mokslo pradžioje 
Kristiną paskyrė mokytojauti vie
noj Adelaidės mergaičių gimnazi
joj. Mokslo metu Kristina buvo la
bai aktyvi veikėja meno srityje ir 
priklausė dramos studijai. Stro
piai besimokydama, mažai galėjo 
laiko skirti lietuvių bendruomenės 
veiklai; todėl dabar džiaugiasi bai
gus studijas, nes ateityje įžiūri 
daug galimybių reikštis viauome- • 
niniame gyvenime.

STUDENTŲ ŽENKLIUKO 
PROJEKTAS

Australijos Liek Stud. S-ga 
skelbia viešą ženkliuko projekto 
konkursą. Jame kviečiami daly
vauti ir ne studentai, o ypač mūsų 
menininkai. Skiriama £ 5 premi
ja. Konkurso pabaigos data š.m. 
liepos 15 d. ženkliukas turi būti 
nedidelis, nešiojamas prie švarko 
atlapo. Projekto pavyzdžius siųs
ti: D. Labutytė, Rosary Villa, 13 
Thornton Str., Darling Point, 
N.S.W.

ADELAIDĖS SKYRIAUS V-BA:

D. Maželytė — pirmininkė, A. 
Mikužytė — sekr., L. Urmonas — 
ižd. ir G. Kalibatas — narys.

CANBERROS SKYRIAUS V-BA:

T. Žilinskas — p-kas, J. Kovals
kis — sekr., R. Miniotas — ižd.

ŠIŲ LAIKŲ “KLAIPĖDIEČIAI"
Maskvoje susirinkusiems medikų 

profsąjungos delegatams palinks
minti buvo sukviesti chorai bei 
šiaip dainininkų būreliai iš įvai
rių uostų: Odesos, Murmansko, 
Vladivostoko, o taip pat ir Klai
pėdos. Pranešama, kad klaipėdie
čiai tenai dainavo sovietinių kom
pozitorių dainas ir šoko lietuviš
kus šokius. Labiausiai patikusi 
daina apie Klaipėdą, kurią sukom- 
pinavęs toks klaipėdietis, kaip 
uosto inžinierius mechanikas Ki- 
sielovas, o padainavęs irgi pana
šus klaipėdietis, uosto elektrikas 
Stefanovas... LNA
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MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. gegužio 6 d.

Visi šoferiai žino, kad prie 
“Stop” lentos reikia sustoti, žinau 
ir aš tą. Bet, kaip paprastai, žmo
gus mėgsti kartais nepaklausyti 
kelio ženklų. Už šio ženklo pra- 
žiopsojimą mane “faraonas”, tar
si koks galgonas, atsivijo į baž
nyčios kiemą ir surašė protokolą. 
Nepadėjo nei mano, nei draugų 
maldavimai, kad aš esu nekaltas, 
nes girdi, skubėjau bažnytiniais 
reikalais — kunigui atvežti rak
tų.

Ilgai laukiau rezultatų. Aną 
dieną (po kelių mėnesių) gavau 
raštą, kad reikia man nueiti iš
klausyti “pamokslo”. Su neramia 
širdimi nuėjau.

Prie policijos salės durų mane 
pasitiko didelė lenta su užrašu 
“Halt”, o salėje graži, jauna po
licininkė su šypsena įteikė porą 
brošiūrėlių su taisyklėmis ir pa
žymėjo savo knygoje, kad atvy
kau. Prisirinko “neklaužadų” vi
sokių — ir jaunų ir senų, ir vyrų 
if moterų ir jaunuolių. Priėjo pil
na salė, kad kitiems nė vietos ne
beliko sėstis iy jie turėjo porą 
valandų išstovėti.

Ant lentos buvo didelėmis rai
dėmis užrašyta ir dar raudonai 
pabraukta: katastrofų — 12,557; 
sužeistų — 5,375; žuvusių — 293. 
Vėliau mums buvo paaiškinta, kad 
tai š.m. katastrofos iki šio ryto 
8.00 vai. NSW valstijoje. Paskai
ta, kurią išklausėme, buvo įdomi. 
Ne tik teko pakartoti važiavimo 
taisykles, kurios buvo esančiųjų 
sulaužytos, bet dar sužinojau ir 
daugiau dalykų.

Esą, kairėj pusėj važiuojame iš 
senovės įpročio. Senovėje riteriai 
bei kiti keliautojai būdavo užpuo
lami plėšikų. Kada esi užpultas 
jojant ant arklio, dešinioji ranka 
lieka ginklui, o kairioji arkliui val
dyti. Dėlto, kairioji pusė būna 
silpnąja ir priešas stengiasi tuo 
pasinaudoti. Kad apgintų silpną
ją pusę, riteriai jodavę kelio kai
rėje pakraščiu. Nuo tų laikų ir 
įsigalėjęs angliškuose kraštuose 
tas įprotis. Dabar pakeisti šią tai
syklę būtų nepraktiška ir, galima 
sakyti, neįmanoma. Pagal statisti
ką mažiausiai katastrofų turėję 
kraštai, kur važinėjama dešinėj 
pusėj.

Po šios įdomios paskaitos, matė
me pritaikytą filmą. Jis leido su
simąstyti ne vieiam žiūrovui, nes 
tik mažas važiavimo taisyklių ne
pildymas neša mirtį.

Nežinau kaip kitiems “kaltinin
kams”, bet man ši “pamoka” pa
liko gilų įspūdį, verčiantį susimąs
tyti bei pajausti, kad esant šo
feriu ir laikant vairą rankose, 
reikia būti labai atydžiam ir ap-

VAIKUČIAI NEVALGO
(FELJETONAS)

Kiek dar atsimenu savo auksi
nės vaikystės dienas, iki šešerių 
metų bebėgiodamas marškinėliuo
se, vėliau beganydamas turėdavau 
nuolatinį norą valgyti. Galiu pa
sidžiaugti, kad apetitas man vi
sada gerai tarnavo, o ypač Vokie
tijoje dypukų stovyklose jis buvo 
žvėriškas.

Niekaip negaliu tačiau supras
ti, į ką mano vaikai būtų atsi
gintą. Nevalgo jie ir gana! Besi
tardamas vis dirbdavau antva- 
landžius, sekmadieniais kapstyda- 
vaus darže, tai ir vaikams tegalė
davau tik labąnakt pasakyti. Bet 
kai jau vaikučiai sumigdavo, su- 
sėsdavom su žmonele ir jos sese
rimi ir spręsdavom problemą — 
sunkią ir kasdieninę, kad mūsų 
vaikučiai nevalgūs. Kad ant mano 
vaikučių kaulų nekaro jo tik vie
na oda, o buvo jie visdėlto apva
liai aptukę, tai nuopelnas tik jų
jų mamos, kuri jau juos per visus 
galus ir visomis priemonėmis pe
nėjo.

Vieną dieną atsitiko nelaimė: 
ėmiau ir užsižioplinau ant lentga
lio su surūdijusia vinimi. Boselis 
ištraukė vinį iš mano kojos, už
klijavo ir dirbau toliau. Na, bet 
tuo vis dėlto nesibaigė... Nepra
tęs kraujas prie Australijos surū

A. Buka*

ŽODIS “STOP” - LIEPIA STOT! įvairu ir idomu 
< (

(REPORTAŽAS) 
dairiam, nes yra patikėtos žmo
nių gyvybės.

Važinėdamas kiekvieną dieną, 
matau, kas galėtų atsitikti, jei 
mes laikytumės įprasto posakio 
“per plauką”. Tos nelaimės ne
atsitinka grynai dėl mūsų laimės, 
bet, pagalvokime rimtai, kokios 
kartais gali būti pasekmės, kai 
mus ta laimė apleistų nors dalį 
sekundės, šiame krašte turime jau 
ir ne vieną lietuvį, kuris išgulėjo 
ilgoką laiką ligoninėje, nukentė
jęs eismo nelaimėje, o, be to, jau 
nebe vienas guli užmigęs amži
nuoju miegu. Taigi, šoferiai, šis 
mūsų laikomas rankose vairas yra 
didesnis, negu mes patys jį vaiz
duojamės.

Išėjęs iš policijos salės pagalvo
jau, kad gaila, jog šios pamokos 
yra teduodamos tik po pirmo nu- mą.

BOIKOTUOJA KOMUNISTU
LITERATU RA

(E) Jau seniai yra žinoma, kad 
Lietuvos skaitančioji visuomenė 
kratosi tokių kad ir dailiosios lite
ratūros veikalų, kuriuose yra ryški 
komunistinė tendencija. Partietis, 
literatūros kritikas K. Korsakas 
rašytojų žurnale “Pergalėje” (š. 
m. 3-je knygoje) atskleidė įdomų 
faktą, kad tokios tendencijos lite
ratūros bodisi, tiesiai ją boikotuo
ja net redaktoriai ir kritikai. 
Straipsnio antraštė: “Daugiana
cionalinė literatūros kritika”. 
Kaip tik to “daugianacionališku- 
mo stoką” Korsakas Lietuvos ir 
kitų kaimyninių respublikų kriti
kams kaip tik ir prikiša.

Korsakas duoda pavyzdžių. E. 
Mieželaitis parašęs “Brolišką poe
mą”, kurioje atvaizduotas Lietu
vos, Latvijos ir Gudijos sienų su
sikryžiavime bendromis jėgomis 
pastatyta hidroelektrinė. Mieže
laičio poema buvusi išversta į ru
sų ir gudų kalbas. Korsakas skun
džiasi, kad Mieželaičio knyga ne
susilaukusi gudų spaudoje jokio 
platesnio įvertinimo. Kita vertus, 
gudų poetas P. Brovka ta pačia 
tema parašęs ištisą romaną, kuris 
buvęs išverstas ir į lietuvių kal
bą, bet lietuvių spaudoje pasiro
dę apie jį vos tik keletas eilučių. 
Nieko išsamesnio apie tuos du kū
rinius nepaskelbusi iki šiol nė lat
vių spauda, nors čia buvę atvaiz
duota visų trijų tautų socialistinė 
veikla (Matyti, Mieželaičio ir 
Brovkos buvo per tirštai, panau
doti komunistinės tendencijos da
žai. ..) 

dijusių vinių ėmė ir subiuro. Koja 
ištino kaip kelmas, daktarai pri
leido spiečius adatų po oda ir pri
rakino mane namuose prie kėdės.

Eilę metų veik nematęs savo 
prieauglio, dabar galėjau juos ste
bėti nuo ryto iki vakaro, nebent 
kai laukan išdumdavo, tada jau 
duok jiems Dieve kojas. Iš mielo 
ryto, vos tik prakrapštydavo vai
kai akis, išgirsdavau mamos klau
simą, ko norėtų vaikučiai valgy
ti.

Vienas užsimanydavo kakavos, 
antras pieno su uogiene, trečias 
arbatėlės su raitytais pyragaičiais. 
Na, virtuvėje užvirdavo virduliai, 
sučirkšdavo keptuvės. Ir šeimynė
lė susėsdavo prie stalo, tačiau tas, 
kuris norėjo kakavos, dabar už
simanydavo omletuko, o kakavos 
negalėdavo nei gurkšnio praryti. 
Norėjęs arbatėlės, užsimanydavo 
cornflekų su žemuoginiu marma- 
ledu, o trečiasis minkšto kiaušinė
lio su sviesteliu ir bulkute.

Ką darysi su nevalgiais vaiku
čiais? Vėl verda, kepa ir tada jau 
sunešama spalvuotos knygutės, 
krūvos žaislų, o kiekvieną kąsnį 
seka pažadai: jei jau šį kąsnelį 
prarysiąs, tai užaugęs automobi
lį gausiąs.

Blogiausia tačiau, kai vaikai 

sikaltimo. Jos būtų pravartu įsi
sąmoninti kiekvienam gaunančiam 
leidimą važinėti, gal tuokart ne
būtų tos nežinios, kai mūsų arti
masis išvyksta su automobiliu, ne
žinios, ar jis namo grįš sveikas 
ar gyvas? Gaila man to draugo, 
kuris man prieš vykstant į pamo
ką pasakė:

— Tu laimingas. Tavo tik pir
mas nusikaltimas, o mane, jei pa
sigautų, tai jau kaliūzėn sodintų. 
Jau jie mane gerai pažįsta!

Kažin,, prieteliau, ar už važia
vimo taisyklių laužymą, kurios 
yra grynai tavo saugumui, į ka- 
liūzę pirmiau papulsi, ar į kapi
nes? Pasižiūrėk į šių metų trum
po laiko katastrofų skaičių — 
12,557!

Ir rimtai pasvarstyk šį klausi- 

t
Korsakas mini ir kitą pavyzdį. 

Maskvietis rašytojas L. Slavinas 
esąs lankęsis Lietuvoje ir parašęs 
apie ją apysaką “Anapus kalvos”. 
Joje atvaizduojąs Lietuvos pra- i 
raonės darbininkų gyvenimą, jų 
“idėjinį brendimą”, vadavimąsi iš 
“religinių prietarų” ir pan. Buvę 
galima laukti, kad toji apysaka 
Lietuvoje susilauks platesnio įver
tinimo — bet Lietuvos spaudoje 
nebuvę atsiliepta apie ją nė eilu
te.

Apie sovietinės santvarkos įkū
rimą Lietuvoje romaną parašęs ir 
žurnale “Družba narodov” iš
spausdinęs žymus rusų rašytojas 
F. Knoras. Lietuvoje ir vėl nepa- 
sirodę apie tą kūrinį jokios pla
tesnės informacijos.

Tylomis Lietuvoje praleista ir 
Gudijoje išėjęs rusų kalba M. 
Sadkovičiaus istorinis romanas 
apie Georgijų Skoriną, nors tame 
veikale daug kalbatha apie Vilnių. 
Tas pats atsitikę ir su M. Klimo- 
vičiaus trilogija ta pačia tema..

Daug veikalų esą išversta iš lat
vių literatūros į lietuvių kalbą (jų 
tarpe net visi “svarbesnieji” V. 
Lacio veikalai), tačiau lietuvių 
kritika mažai tais veikalais tesido
mi, skundžiasi Korsakas.

Estas H. Sirgę parašęs romaną 
apie sovietinės santvarkos įvedi
mą 1940-41 metais. Knyga buvusi
išversta į rusų kalbą, bet Lietu- veikalas, išėmus pačią Latviją, nei
voje niekas ja nesidomėjęs — nei 
vertimo, nei recenzijos.

Prieš porą metų pasirodęs K. 
Zelinskio straipsnių rinkinys 
“TSRS tautų literatūra”, čia ap-

grįžta iš mokyklos: zirzlūs, pikti 
it nelupti peštukai. Buvau pain
formuotas, kad jie tokie nevido
nai esą tada, kai alkani. Sėdžiu 
pakabinęs savo padurtą koją ir 
galvoju: na, jau dabar tai šveis 
vaikučiai be jokių paraginimų. 
Bet kur tau! Tuoj prasideda įvai
rių patiekalų pageidavimai: girdi 
aš noriu pašteto, aš mėsytės ne
noriu. .. Tačiau šiuo kartu griež
tai imama į nagą ir visiems pa
duodama po lėkštutę sriubos, be 
abejonės kiekvienam pagal pagei
davimą skirtingos.

Ilgų pasakų, pažadų ir aiškini
mų pagalba apie sriubos naudin
gumą mokymuisi, muskulų augi
mui ir stiprumui per gerą pusva
landį sriubos lėkštės ištuštėja. 
Kaiko dar pagnaibę, vyrukai grie
biasi ledų, čia jokių raginimų: 
sušveitė, apsilaižė ir dar papra
šė. Per sekančias kelias dienas pa
stebėjau, kad vaikai kas pusvalan
dį čia biskvitėlį, čia saldainiuką, 
čia ledų porcijėlę arba kokį ba
naną ar kriaušiukę sugromuluo- 
ja, tačiau kai prie stalo prisėda, 
tai dar tokio nevalgumo nebuvau 
nė matęs, nė girdėjęs.

Pasibaigus mano kraujo subiu- 
rimui ir kojai atgavus savąją 
formą, pradėjau slampinėti po 
namus kriukių pagelba. Tuo pa
sinaudodamos mano moteriškos iš
važiavo viešnagės kitan miestan, 
palikdamos mane vaikelių pri
žiūrėti. Prisaikdinę ir primokę

ARCHEOLOGINIAI RADINIAI 
ATGYJA...

Lotoso sėkla, kuri buvo rasta 
atliekant archeologinius kasinėji
mus prie Tokio, ir kuri, moksli
ninkų apskaičiavimu, išgulėjo po 
žeme apie tris tūkstančius metų, 
pasodinta prigijo, išdygo ir pra
žydo.

STEBUKLINGA OPERACIJA
Šuns akių ragieną operacijos 

būdu galima perkelti žmogui. Ji 
užšaldoma pagal rusų gydytojo 
Filatsow metodą. Tokios operaci
jos, galimumą patvirtino savo pra
nešime Prancūzijos Mokslų Aka
demijos veterinarijos profesorius 
Jepafas. Jis paskelbė, kad tokios 
operacijos pagelba pavyko grąžin
ti regėjimą 40 aklų ir pusiau aklų 
pacientų, kurių dauguma turėjo 
sužeistas akis. Ypač gerai pavyk
davo operacijos tais atvejais, kai 
reikėdavo pakeisti tik dalį ragie- 
nos.

PRANYKĘS SATELITAS
Rusijos trečiasis satelitas, pa

leistas prieš trejus metus, aplė
kęs maždaug 10.000 kartų apie 
žemę, pranyko erdvėje.

Tass praneša, kad satelitas, pa
daręs maždaug 278 milijonus my
lių, įskrido į retąjį atmosferos 
sluoksnį, iš kur daugiau signalų 
nebeperdavė.

VEGETARĖ ŽYGIUOJA
- Rusijoje gimusi Barbara Moo
re, dabar gyvenanti Anglijoje, pa
staruoju metu visame pasaulyje 
pagarsėjusi keliaudama dideles 
distancijas pėsčiomis, gegužio mė
nesio gale atskris. Australijon, 
čia ji pėsčia žygiuos nuo Adelai
dės iki Blacktowno (apie 1000 
mylių). Šis jos žygis bus skirtas 
atžymėti Blacktowno 100 metų 
geležinkelio sukaktį.

56 metų daktarė “Babs”, kuri 
minta vaisių sunkomis ir medum, 

tariami ir lietuvių rašytojai. Bet 
Lietuvoje veikalas net nepaminė
tas, o kritika neištaisiusi tos kny- 

I gos klaidas. Kirsakas sumini, kiek 
daug to Maskvos autoriaus ne
tikslumų.

Latvio Upyčio “Socialistinio re
alizmo klausimai literatūroje” 
(900 pusi, veikalas) visas esąs 
persunktas “marksistinio princi
pingumo”, prieš “revizionizmą”, 
“buržuazinį nacionalizmą” ir pan. 
Bet Korsakas apgailestauja, kad

Lietuvoje, nei kitur nesusilaukęs 
jokio atgarsio.

Korsakas akivaizdoje tokių reiš
kinių pasigenda “daugianacionali
nio” susipratimo. 

kaip gaminti vaikeliams valgį, su 
drebančiomis širdimis leidosi ke
lionėn. Sakyt nieko nesakė, tik 
jau iš akių galėjau skaityti bai
mę, kad tik nerastų vaikų badu 
merdinčių, kada sugrįš.

Pirmąjį rytą šokau iš lovos vi
sų prisakymų vykdyti. Ir užmiršk 
tu man, kad dar koją skauda. 
Kambario prieblandoje nepastebė
jau kėdės ir jau kad šveisiu su 
skaudama, tai net akyse pažalia
vo! Sėdžiu ir vėl koją pakabinęs, 
nes taip prisakė vaikų iškviestas 
daktaras. Sėdžiu, o rūpesčiai, kaip 
juodi debesys, kad tik vaikučiai 
badu nemirtų, kol manosios grįš. 
Didesnieji, padavę mažesniems po 
kokį gabaliuką kramtomo, išbil
dėjo laukan, kad pasinaudotų ma
mos nešimo laisve.

Matydami mano menkumą, net 
nepaklausė kada sugrįžti. Tikras 
buvau, kad be vakaro nematysiu, 
o pajudėti nei iš vietos negaliu, 
kad juos pašaukčiau. Apie vidū- 
dienį vargais negalais prislinkau 
prie šaldytuvo ir pats sotinuosi 
šaltiena, kurios kalnus man pa
čiam moteriškos paliko. Nei šauk
ti, riei kviesti pradėjo ir vaikučiai 
patys rinktis ir, tikėsit ar netikė- 
sit, kad pripuls visi prie dubenio 
ir be pasakų, be žaislų ėmė šal
tieną šveisti) kurios nei į burną 
anksčiau neįprašydavai.

Taip ištisą savaitėlę ir išgyve
nome tik su šaltiena ir kiaušinie
ne. Nieko geresnio negalėjau

sako, kad žmonės gyventų ilgiau 
ir būtų sveikesni, jei pasektų jos 
pavyzdžiu.

Dabar ji keliauja su pasisekimu 
J.A.V-bėse.

ELEKTRONINIS KERĖTOJAS
Kobra yra viena labiausiai nuo

dingų gyvačių, kurios įkandimas 
yra mirtinas. Indijoje beveik kiek
vienais metais nuo šios gyvačių 
rūšies įgėlimų žūna apie 20.000 
žmonių. Netgi dramblys nugaišti! 
per tris valandas kobrai įgėlus.. 
Ir vis dėlto, nežiūrint visų pavo
jų, kobra yra gyvačių kerėtojų 
numylėtinė. Tereikia kelių papras
tų garsų, kuriuos kerėtojas pa- 
groja savo fleita, ir kobra pasi
kelia, išpučia savo gaubtą ir pra
deda linguoti pagal muzikos tak
tą...

Daugelis žmonių mano, kad ke
rėtojai paveikia kobrą ne muzika, 
o magiškais judesiais. Tačiau ne
senai Indijoje padarytas bandy
mas parodė, kad šis galvojimas 
yra klaidingas, nes. kobra, pripra
tinta šokti pagal fleitos muziką, 
tatai darys netgi pakeitus kerėto
ją elektroniniu instrumentu.

Šveicaras P.A. Pite įrašė gyva
čių kerėtojo fleitos muziką į elekt
roninę plokštelę ir pagrojo ją ko
brai. Gyvatė tuoj pat pasikėlė ir 
pradėjo šokti.

AR ŽINAI, KAD...

Saulė teikia da*dieną žemei 
tiek energijos, kiek galima būtų 
gauti sudeginus visas mūsų pla
netoje esančias naftos, anglies ir 
dujų atsargas.

'A Tonoje jūros vandens yra apie 
50 miligramų aukso. Jeigu galima 
būtų iš visų jūrų ir vandenynų 
išgauti jame esantį auksą ir pada
linti jį po lygiai žemės gyvento
jams, tai kiekvienas žmogus gau
tų apie 35 tonas aukso.

★ Perkėlus į žemę visu* van
deni garu*, esančius Marso at
mosferoje, galima būtų sutalpinti 
į indą, kurio tūris būtų apie vieną 
kubinį metrą.

★ Sujungus visus plaukelius, ku
riuos vyras nuskuta nuo veido 
per 40 metų, gautume apie 131. 
250 mylių ilgio plauką.

★ Žuvis — žibintas turi fosfo- 
rizuojančią galvą, kuri jai nušvie
čia kelią, bet ji neturi akių.

★ Pasaulyje gaminama apie 270 
rūšių pieštukų. Kai kurie jų yra 
tik pusės inčo (liliputai), kiti net 
,4 yardų ilgio (milžinai). Papras
tu pieštuku galima nubrėžti 3 
mylių ilgio liniją arba parašyti 
apie 50 tūkstančių žodžių.

A.M.

jiems pagaminti ir namuose jokių 
smaguriavimui pridėčkų nebuvo. 
Prieš parvažiuojant pasvėriau vai
kiokus. Dar užmetę svorio, pasi
rodė. Laukiu parvažiuojant, kad 
galėčiau pasigirti vaikų valgumu 
ii’ svorio priedėliu. Kas tiesa tai 
tesą, nebuvo vakeliai jau taip 
baltai išprausti, apdrisko per tą 
savaitėlę, į plaukus kaltūnas įsi
vėlė...

Vos tik įžengė moteriškos per 
duris (nei sveiks nepasakę), kad 
jau pragydo kaip lakštingalos: 
“Vajatėliau, vajatėliau, kaip vai
kai sublogę, kokie murzini, api
plyšę, nešukuoti, nebučiuoti. Taip 
ir manėme, norėjome dar porą 
dienų užtrukti, bet šito ir tikė
jomės. Gerai, kad paskubinome, 
būtų dar kuris nugaišęs.

Mėginau teisintis, bet negau
nu žodžio pratarti.

Na, galvoju, sumurdysiu aš mo
teriškas, kai vaikai ims šveisti vis
ką iš eilės. Bet .sudundėjo, su
čirškėjo, vėl pakvipo skanėstais 
visa virtuvė, ištūnojusi visą sa
vaitę ramybėje. Ir perkūnas iš 
giedro dangaus manęs nebūtų dau
giau pritrenkęs, kai išgirdau vai
kus: šito nenoriu, šito nemėgstu. 
Ir vėl senoji istorija kartojosi iš 
pradžių.

Pasirodo, jiems nepadėjo nei 
šaltiena, nei kiaušįnienė. Taigi aš 
vėl įsitraukiau į savo kiautą ir 
stebiuosi, kodėl gi tie mano vai
kučiai tokie nevalgūs.

P. Pipa*

NAUJA KNYGA
Kiprą* Bielini* PENKTIEJI 

METAI. Revoliucinio sąjūdžio 
slinkti* ir padariniai. Išleista 
Am. Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Literatūros Fondo lė
šomis. New York 1959. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė, So. Boston, Mat*. Tiražas 
1.200 egz. Kieti kalenkoro vir
šeliai. Kaina nepažymėta.

★
Autorius pratarmėje pastebi, 

kad tai tų pačių metų pradžioje 
jo išleistos knygos “Dienojant” 
tęsinys — jos antroji dalis. Kai- 
kuric skyriai šių atsiminimų buvę 
jau anksčiau spausdinti. JAV ras
ta nauja medžiaga paskatinusi 
viską apjungti į vieną tomą ir pa
pildyti, betgi kaikurie skyreliai 
esą išspausdinti be pakeitimų.

Ar tai yra atsiminimai, auto
rius pats ne visai tikras. Jis pra
tarmės pradžioje vadina tai kny
ga, bet toliau pavadina ir atsimi
nimais. Ištikrųjų tai yra prisimi
nimai paties autoriaus dalyvavimo 
1905 m. įvykiuose, kartu iškeliant 
Lietuvos socialdemikratų dalyva
vimą juose. Kadangi autoriaus ne
būta socialdemokratų judėjimą 
vairavusioje grupėje, tai visa tai 
pavaizduojama pasirėmus ano 
meto soc. dem. spauda, nepamirš
tant suminėti taip pat, kaip toje 
spaudoje buvo atvaizduoti tie įvy
kiai, kur jam pačiam teko būti 
arba, kas socialdemokratų centro 
bei jų spaudos buvo paskelbta 
tais klausimais, kurių vykdyme ir 
jam teko dalyvauti. Visų kitų vei
ksnių 1905 m. įvykiuose jis beveik 
neliečia.

Knyga pradedama atsiminimais, 
kaip autorius pradėjo iš Rygos 
važinėti į Lietuvą su įvairiomis 
misijomis bei prakalbomis, 
kaip kalbėjo Kupišky, Skapišky* 
Kurkliuose, kaip rūpinosi Prūsuo
se spausdinamos literatūros gabe
nimu, kaip atlikinėjo centro pa
vestą instruktavimą socialdemo-, 
kratų kuopelių Suvalkijoje, Kau
ne, apie Šiaulius, protarpiais vis 
atsilankydamas ar ilgiau pagyven
damas Vilniuje. Pakeliui duodama 
gana įdomių kaikurių soc. dem. 
veikėjų charakteristikų, papasako
jama nuotykių, pateikiama šiek 
tiek ano meto Lietuvos gyvenimo 
bruožų, bet daugely vietų tenka 
pasigesti, kad lyg ne viskas dasa- 
kyta. Atrodo, autorius turėjo ži
noti daugiau. Pvz., jis rūpinasi li
teratūros pristatymu, bet per sie
ną gabenimo technikos taip ir ne
atidengia. Sumini daugelį žmo
nių, su kuriais teko bendrauti, 
bet dažniausiai nepasako apie 
juos daugiau, kaip tik apie jų 
konspiracinę veiklą. Juk norint 
atskleisti epochą, reikia atskleis
ti ir jos veikėjus. Ką katras vei
kė, iš ko gyveno. Net koks buvo 
paties autoriaus pragyvenimo šal
tinis bei kur jis gavo lėšų savo 
kelionėms, taip ir lieka neaišku.

Pirmoji knygos dalis apie 1905 
m. įvykius yra daugiau atsimini
mų pobūdžio, nors ir išmarginta 
ano meto socialdemokratų spau
dos pasisakymais. Ji užima maž
daug 200 psl. Toliau seka pagal 
šaltinius parašyti skyreliai apie I 
ir II,V. Dūmą ir vėl atsiminimai 
apie paties autoriaus porą naujų 
kelionių po kraštą. Toliau 271- 
450 psl. yra skirti' jau ne atsimi
nimams, bet studijinio pobūdžio 
straipsneliams, kurių ne visi net 
turi ryšio su 1905 m.

čia randame straipsnių apie že
mės ūkio darbininkus Lietuvoje 
apskritai, apie kumečių atlygini
mus 1905 m., apie jų streikus, 
profesinių sąjungų organizavimo 
bandymus, dvarų darbininkų atly
ginimą nepriklausomoje Lietuvo
je ir dabar Sovietijoje, prieinant 
išvados, kad dabartinė padėtis 
blogesiė ir už 1905 m. padėtį. To
liau atskirai aptariama ano meto 
Liet, socialdemokratų veikla bei 
organizacinės cėlės Lietuvoje ir 
už jos ribų. Pabaigoje (455-514) 
vėl randame gana sklandžius at
siminimus, kaip autoriui teko 
sprukti iš Lietuvos ir apie social- 
dem. veiklą 1906-7 m. Rygoje. At
siminimai baigiasi 1907 m. lapkri
čio 5 (18) d. Rygos socialdemo
kratų komiteto areštu.

Knygos gale (517-578) priedai. 
Tai daugiausia ano meto social
demokratų atskirai ar jų periodi
nėje spaudoje paskelbtų atsišau
kimų bei šiaip pasisakymų teks
tai, aptarimas keletos bylų bei 
teistųjų sąrašai. TX
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PLAUKIMAS
Jan senokai kalbama, kad rei

kėtų jvesti plaukimo sportų liet, 
sportininkų sąskrydžiuose. Tai 
puiki sporto šaka ir, iš šalies at
rodo, lengvai būtų įgyvendinama.

Vieną vakarą, kai vyko S.A. pir
menybių finalai, nuvykau pažiū
rėti ne tik australų garsenybių, 
bet ir arčiau susipažinti, kaip to
kios plaukimo pirmenybės prave
damos. Nusipirkęs bilietą ir pro
gramą, jsigrūdau (netyčia) už 
teisėjų nugarų — j pačią pirmą 
eilę, čia pasirodė vieta nepavy
dėtina buvo, nes kiekvienas šuolis 
| vandenį “aplydavo” ir teisėjus 
ir pirmųjų eilių žiūrovus.

Turėdamas kiek laiko, peržiūrė
jau programą, jieškodamas lietu
viškų pavardžių. Tačiau, deja, be
veik 500 įvairių tautybių plauki
kų tarpe neradau nei vieno lietu
vio...

Pirmenybėse buvo išaukinėja
ma po 6 plaukikus. Prie kiekvieno 
stovėjo po tris teisėjus su laik
rodžiais. Vienas lakstė su popierė
liu ir visus komandavo, šalimais 
buvo starteris su šovikliu. šūvis 
— ir visi vandenyje! Padarę porą 
ratų plaukikai, išgirdę komandą, 
tvarkingai išlipa. Teisėjai, pasita
rę, bendrai nustato laiką. Praė
jus kelioms minutėms, garsiakal
bis praneša tris pirmuosius laimė
tojus. Tokia tvarka praeina visos 
plaukimo grupės. Pavėlavusieji 
plaukikai tuoj diskvalifikuojami. 
Per porą valandų finalinės plau
kimo pirmenybės buvo baigtos.

Truputį apšlapęs dūlinu į stotį. 
Traukinyje imu svarstyti, ar mes 
lietuviai sportininkai galėtume 
įvesti ir tobulinti plaukimo šaką? 
Prieinu neigiamos išvados ir štai 
dėl kokių priežasčių: mes neturi
me savo tarpe gerų plaukikų, ne
turime trenerių, vadovų ir teisėjų, 
o svarbiausia — neturime basei
no. Mūsų sąskrydžiai vyksta per 
Kalėdas, per didžiausį maudymosi 
sezoną Australijoje. Visi baseinai 
būna perpildyti besimaudančiųjų 
ir australai vargiai bent vieną jų 
išnuomotų, o jeigu ir išnuomotų, 
tai už jį reikėtų mokėti apie 100 
svarų dienai. Argi mes galime ri
zikuoti tokia pinigų suma dėl ke
lių plaukikų — entuziastų, esan
čių mūsų tarpe? Jau dabar mums 
sunku, kai reikia mokėti už išsi
nuomotą teniso aikštę po 30-50 
svarų už 5 dienas.

Vadovaujantieji turėtų apie tai 
gerai pagalvoti, viską pagrindinai 
ištirti ir tik tada kalbėti, o ne su
sirinkus tuščiai nutarti: “reikią 
įvesti plaukimą! įdomu, kas tuo 
rūpinsis, ar patys nutarėjai, ar 
kam kitam bus užkrauta ant 
sprando?

Aš iš savo pusės patarčiau kul
tivuojamas sporto šakas mūsų tar
pe kiek galima tobulinti ir siekti 
geresnių rezultatų. Jei įvestame 
plaukimo šaką esamomis sąlygo
mis, tai mūsų klubai tikrai pasi
nertų po vandeniu ir neliktų sau
si.. .

‘ A. Merūnas

Adelaidėje
DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS 

MELBURNE
Velykų švenčių metu Adelaidės 

vyrų ir mergaičių krepšinio ko
mandos turėjo iškylą į Melburną, 
kur žaidė draugiškas krepšinio 
rungtynes su Melburno ir Geelon
go klubais.

Visos rungtynės buvo žaistos Al
bert Park stadione. Aikštės čia 
gana geros, bet antroje aikštėje 
lentos ir lankai prasti ir neveikė 
rezultatų lenta.

Pirmiausia susitiko Adelaidės — 
Geelongo mergaičių komandos. 
Šias rungtynes triuškinančiai lai
mėjo geelongiSkės. Adejaidiškės 
žaidė labai blogai, viskas buvo 
daroma klaidingai ir nebuvo jo
kios kovos dvasios. Iš viso būtų 
neprasminga nagrinėti pralaimė
jimo priežastis bei klaidas, kadan
gi vien klaidos tebuvo. Rungty
nių rezultatas 20-51 (11-25). Taš
kai: Adelaidei — M. Kelertaitė 9, 
D. Radzevičiūtė 7 ir M. šiukštery- 
tė su O. Kelertaite po 2; Geelon- 
gui — Jonušaitė 25, Šimkutė 12, 
Cooke 10 ir Aleknytė su Bratana- 
vičiūte po 2.

Po šių rungtynių sekė vyrų 
(Adelaidė — Geelongas ir Mel
burnas) rinktinių susitikimas. Tai 
buvo anksčiau matyto merginų 
žaidimo pakartojimas su visomis 
klaidomis — žaidimas be jokios 
kovos dvasios ir be pastangų. 
Geelongo — Melburno rinktinė pa
siekė lengvą laimėjimą, nugalėda
mi Adelaidę 39-59 (14-27) rezul
tatu. Taškai: Adelaidei — Lap- 
šys .13, Gumbys 12, Petkūnas su 
Statnicku po 5 ir Alkevičius 4; 
rinktinei — Zenkevičius 18, Berta- 
šius su Šimkumi po 11, Soha 10, 
Urbonas 5 ir Kaladė su Plečkaus- 
ku po 2. Laike šių rungtynių Bai- 
kauskas pasitempė koją ir toliau 
negalėjo žaisti.

Po pietų žaidė lietuvių mergai
čių rinktinė prieš Viktorijos mer
gaičių rinktinę, žaista buvo lėto
kai ir truputį prisnūdusiai. Nors 
Viktorijos rinktinė laimėjo, bet 
paliko blankų įspūdį. Lietuvaičių 
rinktinei buvo labai maža pagal
ba iš adelaidiškių. Vartotas zoni
nis gynimas, kurio visiškai nemo
ka adelaidiškės. Iš Adelaidės ge
rai sužaidė tik M. šiukšterytė.

LENGVAS IŠSIMOKĖJIMAS

Nesunku pastatyti extra kabine
tus. Nesimato vielų... groja 3 
keliais savo dvigubais stereo 
garsiakalbiais.

2 Microgroove* & “78’*'’ su ex
tra krypčių garsu. Groja vi
sus plokštelių dydžius... vi
sais greičiais.

3 Radijo pranešimai girdimi su 
extra realizmu.

Kaštuoja ne daugiau, 
kaip paprasta radijograma. .

DIMARCO BROS,

112 
COMPLETE

I DIMARCO BROS.
Of LIVERPOOL & CABRAMATTA
GERIAUSIA VIETA PIRKTI

PASIRINK KRIESLERI!
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For 2 separate worlds of entertainment

Q RECORDS Q RADIO

ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

GERIAUSI I

1 Dramatiškos Stereo “3-D” 
plokštelės, teikiančios pilną 
tiesiog) ir 3-jų krypčių rea
lizmą.

Geelongiškės rodė geras pastan
gas, bet, be susižaidimo rinktinė
je, visdėlto turėjo pralaimėti 18- 
30 (7-15) rezultatu. Taškus pelnė: 
Jonušaitė 8, Šimkutė 6, šiukštery
tė 2 ir D. Radzevičiūtė su M. Ke
lertaite po 1.

Vyrų rinktinė susitiko su Church 
of England United rinktine, šios 
rungtynės buvo įdomiausios iš vi
sų anksčiau žaistų, ir protarpiais 
švystelėdavo geresnis žaidimas. 
Visdėlto mūsiškiai terodė indivi
dualines, bet ne komandines pa
stangas. Labai kovingai žaidė Šim
kus, kuris gali būti pavyzdžiu vi
siems, kaip reikalinga kovoti dėl 
savo komandos. Klaidinga buvo 
vartoti zoninę gynybą, kadangi 
priešas daugiausia naudojo ilgus 
metimus ir rinktinė nebuvo susi
žaidusi, kad vartotų zoninę gyny
bą. Priešas žaidė gerai komandi
niai ir, nors kartais buvo prispau
džiamas kiečiau, pajėgė laimėti 
66-51 (36-27) rezultatu. Taškus 
pelnė: Zenkevičius 11, Šimkus 10, 
Kriaucevičius 8, Gumbys 5, Soha, 
Lapšys ir Bertašius po 4, Petkūnas 
3 ir Statnickas 2.

Šiam vizitui atsiminti adelai- 
diškiai apdovanojo melburniškius 
su geelongiškiais tam tikslui pa
gamintomis vėliavėlėmis ir L. Jo
nušaitę, greitai išvykstančią į 
U.S.A., specialia mūsų klubo em
blema.

Velykų pirmą dieną šeimininkai 
surengė pietus adelaidiškiams ir 
kitiems svečiams Lietuvių Namų 
patalpose.

Antrą Velykų dieną adelaidiš- 
kiai išvyko namų link su dideliu 
“krepšių” bagažu.

★
Adelaidės liet, gražuolės rinki

mo balius įvyks savaitę vėliau, ne
gu buvo anksčiau skelbta, tai yra 
— š.m. gegužio 14 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose.

ŠACHMATAI
Pirmoji Vyties šachmatų ko

manda žaistas rungtynes su Cais- 
sa II laimėjo 4-1 rezultatu. Už 
pirmą komandą sužaidė R. Ar
lauskas 1 taškas. P. Savenis ir V. 
Opulskis taip pat atsiekė laimėji
mus ir pelnė po 1 tašką. M. Pocius 
su A. Markevičium sužaidė lygio
mis ir pelnė po i taško.

Dabar Vytis stovi trečioje vie

49 gus.
Lengvas išsimokėjimas 

tiks ir Jums
ILGŲ DISTANCIJŲ 

RADIJAS TAIP PAT!

g Populiarūs 
g pobūviai neapseina 
0 be “Carry-Gramm”.

Taigi neškis visur 4 
S greičių motorui tin- 
>.t karnas plokšteles.
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toje varžybų lentelėje su 6 taš
kais, pirmą vietą laimėjusi koman
da turi 7 taškus ir antrą vietą 64 
taško.

Antroji komanda žaidė su Eliza
beth komanda ir laimėjo 24 taško. 
Laimėjimą pasidalino su prieši
ninkais. Ši komanda dabar užima 
kartu su Elizabeth komanda ket
virtą vietą, šachmatininkams, kaip 
ir anksčiau, labai sėkmingai va
dovauja M. Pocius.

VISUOTINAS — METINIS 
SUSIRINKIMAS

šiais metais visuotinas — meti
nis susirinkimas įvyko dėl įvai
rių priežasčių vėliau negu reikėjo. 
Susirinkime dalyvavo nemažas 
skaičius sportininkų ir narių rė
mėjų, nors jų galėjo būti ir dau
giau. Susirinkimui pirmininkavo 
J. Janavičius ir sekretoravo M. 
Pocius. Revizijos komisija užgyrė 
Klubo V-bos ir piniginę atskaito
mybę, ir visą veiklą. Buvo ir ga
na gyvų diskusijų, tik gaila kad 
kartais buvo nuklystama į šunke
lius, neliečiančius sportinės veik
los. Naujoji V-ba pareigomis pa
siskirstė sekančiai: pirmininkas — 
J. Jaunutis, sekretorius — B.

Rekomenduojama kaip 
geriausios aptarnavimo vietos!

Nemeika, iždininkas — J. Stran- 
kauskas, sekretoriaus padėjėjas — 
E. Taparauskas, moterų vadovė —-
O. Kelertaitė, administratorius —
P. Andrijaitis ir kandidatė — G. 
Kitienė. Labai daug medžiaginiai 
parėmęs sporto aikštelės įruoši- 
mą A. Morkūnas buvo išrinktas 
Klubo garbės nariu. Naujai prista
tytuose Lietuvių Namų kamba
riuose įsikurs mūsų sporto klubas. 
Iš iždininko pranešimo paaiškėjo, 
kad šiuo metu Klubas stovi daug 
geriau piniginiai, negu anksčiau. 
Tikėkimės, jog naujoji Klubo V- 
ba dirbs nuošišrdžiai ir kruopščiai 
mūsų sportuojančio lietuviško 
jaunimo labui.

' B.N.
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MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite tavo pareigos: 

Postai notomis, čekiai* ar money 
orderiai* paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.
«^K^»s»^»**»se*****e*»**»******»

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 Swaniton St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231
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B. F. U ITIS
INTERNATIONAL PARCELS SERVICE

105 COLLINS STR., MELBOURNE, 

pirma* aukštai, 5 kambary*.

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

Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami.

JŪS GALITE DABAR SIŲSTI
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MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ (DELIKATESŲ) 
geriausia, pigiausia ir įvairiausia parduotuvė §

| CABRAMATTA RD., ARTI KINO TEATRO CABRAMATTOJ | 

! BAYPLA PTY. LTD. Į 
I Ig Ola kalbama vokiškai ir kitomis Europos kalbomis. Cabramattos g 
g lietuviams tikrai apsimoka čia pirkti geriausius mėsos gami- g 
g nius pigia kaina.
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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 atotia. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

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

SIUNTINIUS IŠ AUSTRALIJOS Į

U. S. S. R.
(Ukrainą, Rusiją, Baltijos Valdybei)

TIESIAI PER

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

AUTORIZUOTAS "INTURISTO” AGENTAS 

AUSTRALUOS DOVANINIŲ SIUNTINIŲ TARNYBAI. 

Kreipkite* informacijų į:

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

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

N.S.W.

5



I960 m. gegužio 6 i

ntau pastogė
KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVIUS 

KATALIKUS

Prieš septynius mėnesius Ade
laidės Lietuvių Katalikų nupirk
tuose namuose (6 Third Ave., St. 
Peters, South Australia) vietos 
Arkivyskupas leido įsiruošti lietu
viškų* koplyčių su teise turėti vi
sas pamaldas bei teikti Sakramen
tus. Namai erdvūs (buvusi kolegi
ja), bet reikalingi pakeitimų ir 
remonto. Su dideliu pasišventimu 
ir aukomis jau daug padaryta: 
atremontuotos sienos iš lauko ir 
vidaus, namas atitinkamai sutvir
tintas, įdėtos akustinės lubos kop
lyčiai ir visos kitos patalpos paruoš
tos dažymui. Koplyčioje bus 200 
sėdimų ir apie 300 stovimų vietų. 
Koplyčia nutarta pavadinti Šv. 
Kazimiero vardu.

Adelaidės geros valios lietuviai 
katalikai nuosavybės užpirkimui 
ir koplyčios įruoŠimui per pusme
tį laiko yra suaukoję apie £ 3500, 
tačiau pilnam užbaigimui dar apie 
tiek pat aukų reikalinga. Vie

niems Adelaidės lietuviams tai pa
daryti yra per sunku. Todėl krei
piuosi į visus geros valios lietu
vius katalikus ir katalikiškas or- 
ganzacijas ir prašau savo aukomis 
prisidėti prie pirmosios 
lietuviškos bažny
čios Australijoje 
greitesnio įruošimo. Lietuviškų 
motyvų altorius, stacijos, suolai, 
vargonai, langai ir kt. bažnytiniai 
daiktai laukia geradarių ir auko
tojų. Aukotojų (pageidaujant — 
mirusiųjų) pavardės bus užrašy
tos ant paaukotų bažnytinių daik
tų. Už visus geradarius ir auko
tojus dabar laikomos sekmadie
niais šv. Mišios.

Aukas lietuviškai šv. Kazimie
ro koplyčiai Adelaidėje prašoma 
siųsti šiuo adresu: Rev. J. Kungys, 
St. Joseph’s Presbytery, 278 South 
Rd., Kurralta Park, South Austra
lia.

BANKSTOWNAS
PAPILDOMAS PRANEŠIMAS
Bankstowno Apylinkės Valdyba 

papildomai praneša (prie prane
šimo, tilpusi© “Mūsų Pastogės 
18 Nr.), kad susirinkime galės 
dalyvauti ir jaunesni 18 m. am
žiaus jaunuoliai-ės, nes po susi
rinkimo bus pasilinksminimas — 
šokiai, griežiant plokštelių muzi
kai. Kviečiame ir svečius. Po ofi
cialios susirinkimo dalies, dalyviai 
galės atsigaivinti gaivinančiais 
gėrimais ir alučiu.

Kas dar nesumokėjo lietuvio 
mokesčio už 1959 m., galės sumo
kėti susirinkime.

Tad visus maloniai kviečiame 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti su
sirinkime gegužio 15 d. “Daina
voj”.

Bankstowno Apyl. Valdyba

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Gegužės 13 d. — maldos ir at
gailos diena už Lietuvos laisvę ir 
pasaulio taiką.

Visi lietuviai tikintieji šeimose 
ar pavieniai raginami tų vakarų 
giedoti gegužines pamaldas ir 
daugiau pasimelsti.

Lankomi Lithgow lietuviai — 
gegužės 13 d. — peiktadienio rytą 
apie 7 vai. Išpažintys ir Šv. Mi
šios Lithgow parapijos bažnyčio
je.

Gegužės 13 d. vakare 6 vai. St. 
Mary’s lietuviams gegužinės pa
maldos parapijos bažnyčioje.

Gegužės 14 d. Lidcombe — Au
burn lietuviams gegužinės pamal
dos Lidcombėje. 5 vai. po pietų.

Gegužės 15 d. pamaldos Banks
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai.

Gegužės 15 d. Camperdowne po 
(12 vai.) pamaldų atnaujinimas 
pasiaukojimo Nekalčiausiai Mari- 
Širdžiai, kuris 1951 m. gegužės 
13 d. buvo padarytas Romoje.

Gegužės 22 d. pamaldos Went- 
worthville lietuviams Karmelitų 
bažn. 10 vai. 45 min.

Gegužės 22 d. Wollingong apy
linkių lietuviams pamaldos W. Ka
tedroj 5 vai. po pietų. Po Šv. Mi
šių bus giedamos gegužinės pa
maldos.

K.P.B.

GEGUŽINĖ

š.m. gegužio 14 d. Sydnėjaus 
liet. Studentai rengia 1-jo trimes
tro baigos gegužinę Nielson’s Par
ke.

Renkamės Eddy Ave., 5 v. ryto 
prie autobuso 327 Nr. sustojimo.

Valgius ir kita pasiima kiek
vienas.

š.m. balandžio mėn. 21 d, Amerikoje po ilgokos ligos mirė 
mūsų brangi mamytė ir uošvė

ROZALIJA BALTARAGIENĖ,

sulaukusi 84 m.,amžiaus. Apie tai pranešu visiems jos buvusiems 
draugams bei pažįstamiems iš Canberros. Palaidota Agdensburg, 
N.Y.

Amžinų atilsį!

Jonas ir Elena Baltaragiai
Canberra.

PASIPIKTINIMAS STUDENTAIS

BANKSTOWNO AIKŠTELĖS

Daugumas sydnėjiškių lietuvių 
(tiek jaunųjų, tiek ir vyresniųjų), 
o ypatingai gyv. Bankstowno apy
linkėse yra aplankę “Dainavos” 
namus, kurie yra tarsi vyr. mūsų 
jaunuomenės būstinė, kur vyksta 
įvairios jaunimo repeticijos, subu
vimai ir pasirodymai.

“Dainavos” namų pradininkai, o 
vėliau ir jų rėmėjai laiku ir labai 
sveikai numatė, kad vien tik pa
stato mūsų jaunimui neužteks ir 
tam reikalui buvo padarytas spe
cialus nutarimas, nuperkant šalia 
esantį puikų sklypų, kurio tikslas 
buvo ir yra sportininkų aikštelių 
įrengimas jaunimui. Sklypas nu 
pirktas, ir šiek tiek aptvarkytas 
stovi jau, tur būt, antri metai, 
tačiau aikštelių vis dar nėra. At
rodo, kad senieji Bankstowno šu

lai, taip gražiai įrengę savuosius 
namus, gal jau šiek tiek pavargo 
ir šiuo metu ilsisi, kai mūsų jauni
mo organizacijos, nors ir susibūrę 
šiam tikslui į vienų gražų būrį 
ir padarę labai gražių pradžių (su
rinkę aikštelėms gerų pusšimtį 
svarų) irgi sustojo pusiaukelyje. 
Ar neverta būtų po vasaros karš
čių vėl su jaunatvišku užsidegimu 
pradėti aukų rinkimo vajų sporto 
aikštelėms įrengti?

šių metų pabaigoje Sydnėjun 
suplauks rekordinis mūsų tautie
čių skaičius (ir jaunimo, ir vyres
niųjų). Daugumas jų aplankys ir 
Bankstowno “Dainavos” namus. 
Kad tinkamai sutiktume svečius, 
reikėtų būtinai iki šių metų pabai
gos sutvarkyti ir “Dainavos” na
mų sporto aikšteles, kad parody

tume visiems, jog būtini jaunimo 
reikalai yra taip pat svarbūs ir 
vykdytini.

Valdyba

BRISBANE

Gegužio 3 d. Sydnėjaus univer
siteto studentai rengė savo vad. 
“šventę”. Muštynės su miltais ir 
vandeniu universiteto ribose ir vė
liau “paradas” per miestą buvo 
nuošaliai stovinčių žiūrovų pri
imama su šypsniu. Tačiau kai 
studentai pradėjo krėsti “šposus” 
prie nežinomo kareivio paminklo 
Martin Place, kur buvo išsirikia
vę amerikonų ir australų karei
viai, visuomenėje sukėlė didelį 
pasipiktinimų. Pirmiausia buvo 
paleista nudažyta kiaulė, kurią iš
sivijo “gaudyt” pora studentų, o- 
vėliau pradėjo sproginėti dūminės 
bombos. Rezultate vienas polici
ninkas buvo sužeistas, kada jam 
raketa sprogo prie veido, sužeis- 
dama akį, dvi mergaitės buvo par- 
kritusios ant žemės ir gerokai ap
mindžiotos.

Miesto burmistras pareiškė, kad 
studentų krečiamos “išdaigos" 
tinkamose vietose yra priimama 
su tai dienai tinkančiu humoru, 
bet kada yra liečiama šventos 
vietos, pažeidžiant žuvusius karo 
didvyrius, esąs neatleidžiamas nu
sikaltimas. Jei dar kartą pasikar
totų panašus dalykas, studentai 
nebūsią leidžiami mieste iš viso 
“paraduoti”.

Mums, europiečiams, yra tatai 
šio krašto jaunimo neišsilavinimo 
ir nesubrendimo įrodymas kai 
studentai krečia išdaigas tikrai 
netinkamose vietose. Reikia tikė
tis, kad nė vienas lietuvis studen
tas nedalyvavo Martin Place, kur 
studentai "linksminosi”, turėdami 
pilną supratimų, kad iš tokių da
lykų juoktis nėra ko.

SYDNĖJAUS “DAINA” KONCERTAVO 
AUSTRALAMS

Jau kelintų kartų skaitom spau
doje apie Sydnėjaus liet. “DAI
NOS” choro pasirodymus televizi
joje, australų kariuomenėj, New- 
castelio ir Wollongongo lietuviams 
ir pan.

įsigilinus į esamas choro darbo 
sąlygas ir nuotolius, kuriuos dai
nininkai turi pravažiuoti lankyda
miesi į repeticijas, reikia stebėtis 
atsiektuoju choro lygiu dainos 
mene. Aš manau, kad neatsiras nė 
vieno lietuvio, kuris nesutiktų, kad 
lietuviška daina, menas, tautiniai 
šokiai yra vieninteliai ginklai, ku
riais mes drąsiai galime žvangin
ti Lietuvos vardų ir laimėti simpa
tijų mūs pavergtajai Tėvynei įta
kingų žmonių tarpe bent kokiame 
Vakarų kultūros krašte.

Prieš keletą savaičių teko man 
sutikti vieną australų, paprastų 
darbininką — geležinkelietį, kuris 
iš pavardės atpažino mane lietu
vį esant. Paklaustas, iš kur jis ži
no apie lietuvius, atsakė, kad nie
ko, išskyrus Lietuvos istoriją. Mat, 
kartą bevartydamas istoriją, radęs 
ir apie Lietuvą, kaip didžiausių 
Imperiją Rytų Europoje. Jį taip 
sudominusi anuometinė Lietuva, 
kad šis paprastas žmogelis iška
lė Lietuvos istoriją beveik atmin
tinai ir man pasidarė gėda, kad 
jau aš savo Tėvynės istoriją esu 
primiršęs.

Aš pilnai tikiu, kad “Dainos” 
choras š.m. balandžio 23 d. kon
certuodamas Sydnėjaus Grammar 
School savo dainomis ir savo tau
tiniais rūbais privertė ne vieną iš 
200 australų pagalvoti: — Kas tie 
lietuviai yra, iš kur jie kilę, koki 
jų papročiai, kokia jų praeitis, 
kokia jų dabartis? Reikia pastebė
ti, kad šiame koncerte dalyvavo ne 
eiliniai žmonės.

Aiškiai matėsi, kad šiems žmo

nėms lygiai buvo įdomios mūsų 
dainos, kaip ir dainų žodžiai bei 
jų reikšmė, apie ką įdomiai, nors 
ir sutrauktai paaiškino pranešėjas 
Mr. D.E. Lloyd. Didelė padėka 
priklauso choro dirigentui p. K. 
Kavaliauskui, kuris, tarp kitko, 
šioke gimnazijoje mokytojauja ir 
kiekvienai progai pasitaikius gar
sina lietuvių vardų, ši gimnazija 
bene yra pati pirmoji N.S.W. ko
lonijoj įsikūrus apie 1857 metus. 
Per jos suolus yra praėję daug 
žymių žmonių: parlamentarų, tei
sėjų ir t.t.

Kaip buvo išpildytos dainos me
niniu atžvilgiu, nebūdamas kriti
ku, nesiimu spręsti. Tačiau, atro
do, kad jos visos visiems patiko. 
Solo partijas su choru, akompo- 
nuojant Mr. R.J. Holland, išpildė 
p-ia M. Bernotienė. Pranešėjui 
paaiškinus, kad p. Bernotienė nė
ra jokia solistė, salėje kilo nusiste
bėjimo banga. Nuskambėjus pas- 
kutiniems dainos akordams, dar 
ilgai nesiliovė plojimai, — nes 
svečiai reikalavo daugiau lietu
viškų dainų. Paskutine buvo su
dainuota “Atvažiuoja meška”, ku
ri, pranešėjui paaiškinus žodžių 
prasmę, skaniai prajuokino publi
kų. Nesiliaujant katutėms, choras 
buvo priverstas padainuoti ir “Ka
reivių maršą”, kuriuo ir buvo už
baigtas koncertas.

Trumpų, bet nuoširdų padėkos 
žodį tarė šios gimnazijos direkto
rius Mr. C.O. Healey M.A. Po me
ninės dalies choristai kuvo pavai
šinti kavute, kurių paruošė šios 
gimnazijos Moterų Draugija.

Esu viena ausim nugirdęs, kad 
netolimoj ateityj "Daina” ruošia 
koncertą — pasilinksminimą “Dai
navoje “Bankstowne, kurio nekan
triai laukia mūsų tautiečiai.

A.K. Miltus

Gegužio 14-15 dienomis “Daina
vos” namų valdyba organizuoja 
specialių rinkliavų sydnėjiškių tar
pe, aikštelių įrengimo darbams. 
Kaip praneša visada aikštelėmis 
besisielojus jaunimo draugas, 
“Dainavos” namų pirmininkas p. 
Stašionis, tomis dienomis ir numa
toma paleisti apie 15 automobi
lių su rinkėjais, kurie įstengs ap
lankyti nemažą skaičių mūsų tau
tiečių, prašant aukų aikštelėms.

t

Sydnėjaus lietuviai, gegužio 14 
— 15 d.d. parodykite, jog mūsų 
jaunimo reikalai yra dar gyvi ju
myse. Savo auka padėsite įsirengti 
jaunimui taip reikalingas sporto 
aikšteles, kuriomis ir jūsų pačių 
vaikai naudosis, išlikdami sveiki 
lietuviškajam gyvenimai. A.L.

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

PAGERBĖME MIRUSIUS
1951 mt. pabaigoje Brisbanės 

eismo nelaimėje žuvusiems tautie
čiams Alf. Vitkui ir Pr. Mardosui, 
o taip pat kėliais metais vėliau 
tragiškai mirusiam Juozui Blažiui 
Nudgee R. katalikų kapinėse pa
statyti paminkliniai kryžiai ir ant
kapiai.

A.A. Vitkaus ir Mardoso palak 
kai ilsisi gretimuose kapuose, tad 
jų abiejų amžinojo poilsio vieta 
ir atžymėta vienu bendru kryžiu
mi, dideliu antkapiu ir pamink
line lenta, o kiek atokiau — ats
kiras paminklinis kryžius, antka
pis ir lenta ženklina J. Blažio ka
pą.

Paminklai gražūs, su lietuviškais 
įrašas, nuliedinti prieš keletą sa
vaičių 1959 metų Brisbanės Apy
linkės Valdybos, vadov. vald. p-ko 
Kaz. Statkaus, pastangomis ir 
daugio apylinkės tautiečių para
ma. šventinime dalyvavo gausus 
būrys tautiečių.

Gausia paminklams auka prisi
dėjo ir a.a. Mardoso brolis, gyv. 
J.A. Valstybėse.

Corindas Povele

Mielą
NEMIRĄ IVINSKAITĘ 

ir
VIKTORĄ ŠLITERį, 

sutuoktuvių proga, nuoširdžiai sveikina ir linki 
laimingo gyvenimo

Dalia Grosaitė

“DAINOS” CHORAS
S|

1

š.m. birželio 18 d. 7 vai. vak.

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE

KONCERTĄ

rengia

PASILINKSMINIMĄ
I

Bus įdomi programa. Gros geras orkestras. Veiks turtingas . 
bufetas.

Pelnas skiriamas Dainų Šventės š.m. gruodžio mėn. 28 d. 
reikalams. Kviečiame tautiečius savo apsilankymu paremti šį 
kilnų tikslų.
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į Sydnėjaus “Aušros” Tunto ruošiamą

KAUKIU BALIU
I «

KARNAVALĄ
ĮVYKSTANTI Š.M. GEGUŽIO 21 D.

7 VAL. VAKARO CABRAMATTOS

CIVIC

Geriausia muzika, kaukių paradas ir jų premijavimas, tur
tingas bufetas, loterija.

Programoje “Rožytės” su nauju repertuaru ir kitds įvai
renybės.

Bilietų kaina 15/-

Bilietai gaunami pas "Geležinio Vilko” būrelio vyčius ir 
kasoje prie įėjimo.

Pelnas skiriamas stovyklavietei įrengti.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME!
ė
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š.m. gegužio 14 d. 7 vai. vak.

:: “DAINAVOS” SALĖJE, BANKSTOWNE, -- • «►
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<- cabramatiškių ir bankstowniškių

SUSIARTINIMO BALIŲ
: ’ Kviečiami visi Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiai su šeimo- į “ 
*; <nis dalyvauti. ; ’
* * Bus įdomi dainų ir muzikos programa, gros geras orkestras, ;;
-- bus puikus bufetas ir turtinga loterija.
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NUOSAVUS NAMUS, X
įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

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

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, Tel.: 
WB 1758), for the Publisher Australian — Lithuanian Community, 
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