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“SAVI PAS SAVUS!”
Sis šūkis pradėjo populiarėti 

Lietuvoje tada, kai lietuviai vers
lininkai ėmė aktingiau reikštis 
prekyboje ir pramonėje nepri- 
klausomos Lietuvos laikais.

Kaip žinome, prieš tai Lietuvo
je prekyba buvo išimtinai žydų 
rankose. Apskurę krautuvėlės su 
surūdijusiomis iškabomis styrojo 
Lietuvos miestų ir miestelių tur
gavietėse. Barzdoti, suvargę, aša
rojančiomis akimis žydeliai graibė 
gatvėse mūsų žmones ir traukė i 
savąsias parduotuves, kad įkištų 
kokią prekę, suprantama augštes- 
ne, nei normali, kaina. Derėjimosi 
įprotis buvo įsivyravęs iki įkyru
mo, nors pirkėjas, padarius žyde
liui net 100% nuolaidą, prekę viš
tide permokėdavo.

Kai pradėjo veržtis biznin lie
tuviai prekybininkai, buvo įreng
tos švarios, higeniškos parduotu
vės, atsirado ir gerų prekių įvai
resnis pasirinkimas visiškai nor
malia rinkos kaina ir be jokių ap
gaulingų derybų. Suprantama, 
mūsų žmonės dar ilgokai sirgo 
abejingumo liga savaisiais pre
kybininkais ir tik palengvėle, pa- 
palaipsniui, kai įsitikino savųjų 
sąžiningumu ir geresne prekių ko
kybe, pradėjo tolti nuo svetimųjų- 
patarnavimo.

Išeivijos prekybiniame gyveni
me yra gana daug analogijos. Mū
sų tautiečiai jau pradeda atsisaki
nėti juodo fabrikų darbo ir vis 
daugiau ir daugiau jų eina į savy- 
stovius verslus. Dalis, supranta
ma, pirkosi ar naujai įsteigė savas 
įmones svetimtaučių apgyventuo
se rajonuose ir saviškiams jie nė- 
ra patogu pasiekti. Tačiau yra ne
maža ir tokių mūsiškių verslinin
kų, pas kuriuos mes turim galimy
bių pirktis prekių ar užsisakyti 
sau baldus, namus bei kitas gyve
nimiškas reikmenes lygiai taip pat, 
kaip ir pas svetimuosius. Ne pa
slaptis, kad lietuvių verslininkų 
dalis siūlo tautiečiams net specia
lias nuolaidas, tačiau dažnai nusi
vilia, kai net šiam pasiūlymui ne
kreipiamas dėmesys ir daugis lie
tuvių mieliau eina pas svetimuo
sius, o ne pas saviškius, pas ku
riuos galėtų ir pigiau ir geressių 
daiktų nusipirkti.

Si aplinkybė visiškai teisingai 
aiškinama menku patriotiniu są- 
moniningumu, o gal ir neskaniu 
pavydo jausmu. Prisibijoma, kad 
savasis biznierius praturtės ir pa
sijaus iškilnesnis už tą, kuris dir
ba juodą darbą ar teturi ribotas 
pajamas iš baltarankio raštinin
kėlio amato.

Šio straipsnelio autorius turė
jo progos pažinti NSW lietuvių 
prekybininkų ir pramoninkų gyve
nimą bei pasiklausyti jų nusiskun
dimų. Ir atrodytų, kad tie mūsų 
prekybininkų padejavimai yra vi
sai pagrįsti. ,

Sydnėjuje ir Canberroje yra 
keli iškilesni mūsų biznieriai, ku
rie aktyviai dalyvauja lietuviško
je veikloje ir tikrai nesigaili savo 
pelno dalies lietuviškiems reika
lams. Jei jie kartais gal ir nežy
miai paremia mūsų organizacijas 
tiesioginiai, tai jau netiesioginiu 
būdu tikrai palaiko lietuviškąją 
spaudą savaisiais skelbimais. Ne
reikia manyti, kad mūsieji preky
bininkai tuos skelbimus deda į lie
tuviškuosius laikraščius vien tik 
jieškodami medžiaginės naudos. 
Jie puikiai patyrė lietuviškosios 
bendruomenės rezistenciją sava
jam biznieriui ir netiki, kad savai
siais skelbimais suvylios daugiau 
klijentų iš lietuvių, tačiau juos de
da j savuosius laikraščius tik to
dėl, kad palaikytų ir pastiprintų 
mūsų spaudą. Tatai nuoširdus kul
tūringo ir sąmoningo lietuvio po
žymis, kurį galėtų pasekti ir tie, 
kurie neparduoda, bet perka.

Jei lietuvis pirkėjas, prieš užsi
sakydamas savo prekę, prieš sta
tydamas namus, prieš eidamas pas 
kirpėją ar kitą verslininką, pir
miausia pasiteirautų pas saviškį, 
tai nėra abejonės, kad jis pas jį 
savo reikalus ir atliktų, nes daž
nai rastų ir malonesnę aplinką, ir 
geresnę bei pigesnę prekę, ir nuo
širdesnį lietuvišką aptarnavimą.

Tautinės bendruomenės vieny
bės jutimas turėtų bujoti ne tik 
susirinkimuose, koncertuose, ba
liuose ir pobūviuose, bet ir pilko
joj svetimo krašto kasdienybėj, 
bendraujant su savaisiais, perkant 
pas savuosius ir turtinant savųjų
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VIENA AKI 

t »

POLITIKA IR KASDIENYBE
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INTERPRETACIJA
Maskvos Profesinių Sąjungų 

rūmų kolonų salėje baigėsi 3 die
nas trukus Jungtinių Amerikos 
Valstybių lakūno — šnipo byla. 
Francis Gary Powers, 31 m., pri
pažintas kaltas ir nubaustas 10 
metų kalėti. Jo kaltė — savo vir
šininkų siunčiamas, pakilęs iš Pe- 
shivar, Pakistane, perskridęs Af
ganistaną, skridęs per sovietų te
ritoriją, darydamas strateginių 
vietų nuotraukas ir turėjęs per 
Suomiją, Švediją pasiekti Norve
gijoj esančią amerikiečių bazę. 
Tas jam bet gi nepilnai pavyko, 
nes netoli Sverdlovsko sovietų ra
keta pašovusi lėktuvą ir Powers, 
su parašiutu nusileidęs, buvo su
imtas.

Fr. G. Powers buvo teisiamas 
Sovietų Sąjungos aukščiausiojo 
teismo karinės trijų asmenų kole
gijos, kaltinamas prokuroro Ru
denko, buvusio sovietų oficialaus 
kaltintojo Nūrnbergo byloje ir gi
namas N. Grinevo, vieno iš žy
mesniųjų sovietų advokato. Salė
je, be apie 2000 asmenų publikos, 
buvo 140 užsienio korespondentų, 
atstovaujančių 90 laikraščių ir 
žurnalų, radio stočių ir televizi
jos sistemų. Arti teismo rūmų 
esančiose gatvėse buvo sustabdy
tas judėjimas, nes už salės rūmų 
buvo taip pat didelės minios. 
Kiekvienas proceso žodis buvo 
verčiamas j anglų, prancūzų, vo
kiečių ir eilę kitų kalbų ir Mask
vos radijas po kelis kartus dieną 
ir naktį transliavo visam pasau
liui. Televizinės nuotraukos buvo 
rodomos visame krašte, taip pat 
buvo platinamos ir brošiūros bei 
knygelės. Kiekviename didesnia
me pasaulio centre laikraščiai pir
muosiuose puslapiuose dėjo smul
kius aprašymus, žodžiu, sovietinė 
propogandos mašina išnaudojo 
bylą viduj ir užsieny.

Vienas britų stebėtojas, susiža
vėjęs teismo orumu, nešališku
mu, proceso pavyzdingumu, pa
reiškė, kad esą sovietų teismas 
esąs beveik toks pats kaip britų 
(o kas britiška, aišku, ir geriau
sia). Tiesa, prokuroras drg. Ru
denko pavadino skridimą “bandi
tišku agresyviniu reizu”; juo 
J.A.V. siekusios suardyti viršūnių 
konferenciją, pastumti pasaulį at
gal į šaltąjį karą, paaštrinti pa
saulinį įtempimą, užšaldyti did
žiųjų valstybių nusiginklavimo 
pasitarimus ir t.t. Bet prokuroras 
kaip prokuroras — jis visada pro
cese yra kietas. Vis dėlto draugo 
Rudenko kalbos stilius, laikysena, 
kaltinamojo klausinėjimas, toli 
gražu, neprilygo velionio A. Vy- 
šinskio gražbylystei, kuris spjau
dė į kaltinamųjų suole^susodintus 
kunigus, “liaudies priešų” bylo
je kaltinamuosius išvadino gauja 
pasiutusių šunų, dvokiančių dvė
seliena dar prieš sušaudant.

Pasibaigus Powers bylai ir bai
giant aptilti jos atgarsiams, ne 
vienas šiapus geležinės uždangos 
(tiesioginiai sovietų teisingumo 
sistemos nepažinęs), perskaitęs 
užsienių korespondentų bylos ap
rašymus, paabejos, ar kada nors 
kitokie teismai Sovietų Sąjungo
je iš viso yra buvę. Ar tie teatra
liniai teismai, smegenų plovimai,

kiienei, ii kurių dalis sąžiningai 
ir garbingai uždirbto turto vėl 
viena ar kita forma grįžta lietu- 
viikosios kultūros stiprinimui ir 
puoselėjimui.

I vaistai, kankinimai, gramafoniški 
prisipažinimai nėra tik pasaka, 
propoganda, išmislai? Vadinasi, 
Sovietų Sąjungoj yra teisė, pana
ši į Vakarų teisę, yra procedūra, 
suteikianti kaltinamajam visas 
galimybes gintis ir, pagaliau, ne
šališkas teismas, niekeno nevei
kiamas, darąs nešališkus sprendi
mus — pagal veikiančią teisę ir 
teisėjų sąžines.

Tačiau pasvarstykime: ar Po
wers byla ir teisimas galėjo būti 
kitokį? Ar čia reikėjo smegenų 
plovimo, kankinimų, prisipažini
mo vaistų? Powers lėktuvas pa
šautas apie 2000 km. Sovietų teri
torijos gilumoj, į teismo salę at
gabenta, be paties Powers, jo vi
sokį aparatai, planai, nuotraukos; 
lėktuvo likučiai išstatyti Maskvos 
aikštėje, o jo kelionės tikslo ne
paneigė J.A.V. vyriausybė su 
prez. Eisenhoweriu priešakyje. 
Pagaliau jo procesą sekė armija 
žurnalistų, salėje buvo jo tėvai, 
žmona, sesuo, draugai. Tiesiog 
būtų neišaiškinamas Sovietų ne
apdairumas, jei ši byla būtų na
grinėjama kitaip. Pagaliau Powers 
tebuvo tik mažytis regimasis ats
tovas didžiojo kaltininko — Jung
tinių Amerikos Valstybių, kurias 
Sovietai tarėsi pasodinę į kalti
namųjų suolą. Pravda rašė: “Po
wers yra tik mažytis, nuodingas 
kirminas lakūno rūbuose — kri
minalinė Amerikos imperializmo 
moralė sėdi kaltinamųjų suole.” 
Bylos nagrinėjimas pagaliau so
vietiškai auditorijai atskleidė 
amerikiečių imperialistinius tiks
lus, jų bazių tinklą, išryškino ki
tus kraštus, kuriuos amerikiečiai 
naudoją savo nusikalstamiems 
tikslams. Taigi, tokia auksinė 
proga, akivaizdus pasauliui pade
monstravimas. Turi būti viskas 
atlikta taip, kad nė mažiausiai ne
temdintų rezultatų, nekeltų abe
jonių. Sovietiškosios Temidės ma- 
nikėnas buvo aprengtas šilko rū
bais, švelnučiais, minkštais. Pa
saulis juk turi patikėti, kad ji vi
sada tokiais rūbais dėvi, savo 
svarstyklėmis vienodai sveria.

Bet sovietiškoji Temidė (tik
riau manikėnas) dažniau užsivel
ka kitokį rūbą — kruviną budelio 
apsiaustą ir vietoj svarstyklių pa
ima į rankas kirvį, automatinį 
pistoletą. Nesuskaitomos armijos 
jos padėjėjų renka iš namų, iš 
įstaigų, iš darboviečių, iš mokyk
lų vyrus, moteris, vaikus, grūda 
į kalėjimus, į kankinimo rūsius, 
į priverčiamojo darbo stovyklas, 
meistriškai vartoja priemones ir 
įrankius, apie kuriuos išorinis pa
saulis neturi supratimo. Sovietiš
koji Temidė tai daro pagal iš 
anksto valdančios partijos siekia
mą tikslą ir nustatytą planą — 
naikinti tuos, kurie kitaip mano, 
kitaip tiki, kurie ilgisi ir siekia 
laisvės, kurie nori gyventi sava
me krašte. Tada įstatymai ir pro
cedūros taisyklės, kaip nesezoni- 
nis rūbas, numetamas šalin. Va
dovaujamasi nauju procesu, kuris 
viešumoje neparodomas, kurio ei
gos žurnalistai, nė publika neste
bi. Tada sovietiškoji Temidė 
triumfuoja, nes ten yra jos tikro
ji vieta.

Jeigu prisikeltų tie milijonai 
kaulų Baltijos kraštuose, Sovietų 
satelituose ir pačioj Sovietų Są
jungoj su savo kankinimo žaizdo
mis, išbadėjusiais siluetais, su 
skausmo iškreiptais veidais, tai 

būtų ryškesnis Sovietų teisingu
mo įrodymas, nei Powers byloje 
būrelio žurnalistų, kurie teturėjo 
progos žvilgterti tik į išdekoruo- 
tą sovietinio teisingumo fasadą.

Tik prieš keletą metų vengrų 
tauta buvo pakilusi numesti so
vietų jungą. Sovietų Temidė su 
tankais užgniaužė jos siekimus, o 
tuometinės vyriausybės galva 
Nagy ir eilė kitų kovotojų buvo 
nuteisti ir sušaudyti slaptai pa
gal “procesą”, kuris Sovietų Są
jungoj yra normalus, šios bylos 
eigos nestebėjo nei žurnalistai, 
nei artimieji, jos aprašymai ne
buvo skelbiami spaudoj, nė per ra
diją. Tik po kelių mėnesių buvo 
paskelbti jos rezultatai— sovietiš
ko ’’teisingumo” apvainikavimas.

LENKTYNIAUJA...
Erdvių tyrinėjimo procese di

džiosios pasaulio galybės — 
Jungt. Amerikos Valstybės ir 
Sov. Rusija :— paskutiniu metu, 
atrodo, žengia vienodu greičiu ir 
pajėgumu.

Prieš dvi savaites amerikiečiai 
mokslininkai du į erdves paleis
tuosius satelitus sugebėjo grąžin
ti žemėn ir juos pasigauti. Vieną 
iš jų pagriebė lėktuvu ore. Jie 
skelbia, kad esą susekę nepakei
čiamų informacijų erdvėse, ir 
Amerikos tautinės aeronautikos 
bei erdvių tyrinėjimo instituto 
direktorius dr. Keith Glennan ta 
proga pranašauja, kad gal dar 
šiais metais jau skris amerikie
tis, užsidaręs satelito kabinoje, 
aplink žemę, o po keleto metų — 
ir aplink mėnulį.

Tuo tarpu ir Sov. Rusija perei
tą savaitę susigrąžino į žemę mil
žiniškame satelite kelioliką kartų 
apskridusius žemę šunis — Strei
ką ir Belką. Jie esą likę fiziškai 
ir psichiškai sveiki ir tatai esąs 
tvirčiausias žingsnis tikėti, kad 
artimiausiu laiku ir sovietinis 
žmogus sugebėsiąs atlikti panašią 
kelionę.

Reikia manyti, kad viena ar 
antra šių galybių neužilgo atida
rys saugią žmogaus kelionę į erd
vių beribes.

★ Paskelbė balsavimo duome
nis dar prieš rinkimus. “Večerni 
Praha” laikraštis smarkiai užpuo
lė Londono “F.C.I.” leidinį už 
tai, kad pastaras Londone paskel
bė Čekoslovakijos "rinkimų” duo
menis keturias dienas prieš “rin
kimams” įvyksiant. “F.C.I.” rin
kimų duomenys, be to, buvo per
duoti keletos vakariečių radijo 
stočių ir vakariečių spaudos, taip 
kad žmonės komunistinėje Čeko
slovakijoje galėjo būti tikri, jog 
“rinkimų” farsas yra žinomas ir 
suprantamas laisvajame pasauly.

* Tikrinami olimpiados daly
viai. Saugumo policija, drauge su 
Rumunijos sporto federacija aty- 
džiai po kelis kartus tikrina kiek
vieną kandidatą į sporto olim
piadą Romoje. Specialūs politi
niai prižiūrėtojai juos lydės ir 
prižiūrės Romoj. Praėjusios spor
to Olimpiados Melburne metu, 14 
Rumunijos sportininkų (viso jų 
buvo 49) atsisakė grįžti į Rumu
niją.
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Maskvinis istorikas B. Pašuta 
parašė veikolą “Obrazovanije li- 
tovskavo gosudarstva” —- Lietu
vos valstybės įsikūrimas. Jis kal
ba apie Lietuvos senovės istoriją. 
Jo įsitikinimu, Lietuvos valstybės 
įsikūrimas nebuvo atsitiktinumas, 
bet paties gyvenimo būtinumo pa
diktuotas permanentinis reiški
nys. Jo nuomone, Lietuvos vals
tybės gimimas neturi nieko ben
dro su kurių nors Lietuvos kuni- 
gaikščių-vadų pastangomis; šį gi
mimą iššaukė nuolatinis ūkinio 

gyvenimo formų keitimasis, gyven
tojų pasiskirstymas klasėmis bei 
jų klasių tarpusavio santykiavi
mas ir iš jo kilusios kovos. Vals
tybinio gyvenimo formų atsiradi
mą veikę kitų tautų, anksčiau 
sudariusių savo valstybes, užpul
dinėjimai. šios tautos užpuldinėjo 
lietuvių gentis, ieškodamos sau 
naujos, didesnės erdvės bei nau
dos. Bet anot Pašutos, bendrai 
apmetus Lietuvos valstybės isto
riją, reikia dar gilesnių ir plates
nių studijų. Jo teigimu visa tai, 
kas iki šiol parašyta apie Lietu
vos praeitį, yra perdėm iškraipy
ta, nes rašė svetimieji; be to, visi 
istorikai į praeitį žiūrėjo pro ku
nigaikščių, karalių ir karo vadų 
prizmę. Šitai neleido jiems įžvelg
ti bei paboti ano meto ūkinio gy
venimo, su jo įvairiai išsišakoju
sia raida bei gyventojų pasiskirs
tymu klasėmis. Tagi valstybnės

DRĄSAUS PABĖGIMO 
ISTORIJA

Vienas žymiausių politinių kali
nių, pabėgęs iš viduramžio tvir
tovės Aiude, Rumunijoj, pasiekė 
Vakarus. Jis papasakojo, kaip jam 
su penkiais draugais pavyko pa
bėgti iš kalėjimo. 1957 metais ka
lėjimo viršininkas gavo telefoni
nį pranešime tariamai iš Buka
rešto Saugumo Ministerijos pa
ruošti šešių kalinių grupę ap
klausinėjimui Bukarešte: sekan
čią dieną atvyksianti grupė sau
gumo karininkų, kuri kalinius pa- 
siimsianti su savimi. Po telefoni
nio pranešimo kalėjimo viršinin
kas, kad nebūtų jokios abejonės, 
pasitikrino Vidaus reikalų minis
terijoje ir gavo atsakymą, kad ka
linių laukiama Bukarešte. Sekan
čią dieną atvyko kariškiai ir sau
gumiečiai su sunkvežimiu karei
vių. Vienas kalėjimo tarnautojų 
dar kartą pasitikrino Bukarešte. 
Pakartotinai gavo atsakymą, kad 
viskas tvarkoj, šeši kaliniai bu
vo išleisti. Praėjus kelioms va
landoms paaiškėjo, kad telefono 
viela, maždaug už trijų mylių nuo 
kalėjimo, buvo perkirpta. Du vy
riškiai, apsirengę darbininkų kom- 
binzonais, perkirpę telefono vie
las, išlaikė 24 valandas telefoni
nius pasikalbėjimus savo žinioj.

JAUNIMAS NESIDOMI 
POLITIKA

Lenkijos katalikų savaitraštis 
“Tygidnik Powszechny” rašo, kad 
vakarinėje Lenkijoje šiuo metu 
yra 13 vyskupų.

Lenkijos jaunimas nesidomi po
litika. Savaitraštis “Polityka” ap- 
klausinėjo 3.000 jaunuolių, 15-24 
metų amžiaus, ir rado, kad: tik 
12% turi aiškią politinę pažiūrą: 
21% apibūdino save, kaip griežtai 
neapibrėžtus demokratus; 28% 
pasisakė, neturį nieko bendro su 
bet kokia “politine srove”, tačiau 

formos atsiradimo pagrindiniu 
akstinu jis laiko ūkinio gyvenimo 
raidą, štokį materialistinį metodą 
rašyti istorijai vartoja Pašuta. 
Jis yra komunistas ir kartu ru- 
sofilas. Lygiai jis yra sovietinės 
santvarkos šalininkas, nedalomos 
sovietų Rusijos imperijos ugdyto
jas, kitų tautų migdytojas. Šitai 
liudija ir tas faktas, kad savo 
knygoje lietuvius rašytojus jis 
suskirstė į “sivietskij istorik” ir 
“litovskij istorik” (sovietinis isto
rikas ir lietuvių istorikas). Visų 
suminėtų jo knygose pavardžių 
sąraše į šitokias dvi grupes yra 
suskirstyti lietuviai: tie, kurie 
gyvena susovietintoj Lietuvoj, va
dinami “sovietskij istorik", o vi
si tie, kurie gyvena užsienyje 
arba Lietuvoje, bet dėl tam tikrų 
aplinkybių nepasireiškia, vadina
mi “litovskij istorik”. Pavyzdžiui 
ligonis Petras Klimas, paskirtą 
jam dalį atkentėjęs Sibire ir vė
liau grįžęs Lietuvon, paskirtas 
prie “litovskij istorik”.

šitoks istorikų paskirstymas į 
dvi grupes iki šiol niekeno nebu
vo pastebėtas. Tiesa, yra Lietuvos 
tarybinių rašytojų sąjunga, kuri 
Lietuvos vardą, nors ir sutarybin- 
tą, vistiek pamini. Gi Pašuta iš 
viso neranda reikalo paminėti kad 
ir sutarybinto Lietuvos vardo. Tai 
štai kokiu keliu suka rusifikaci
ja Lietuvoje.

priskaitą save prie Lenkijos “re
alistinės politikos” atstovų; gi 
39% pasisakė neturį iš viso jo
kios politinės pažiūros. O ateisti
nė propaganda turi dar mažesnį 
pasisekimą, nei politinė: 78% visų 
apklausinėtų jaunuolių pasisakė 
esą katalikai, ir tik 4% pasisakė 
esą ateistai. Likusieji pareiškė, 
kad jie neturi nuomonės, arba 
neturi susidomėjimo šiuo klausi
mu. E.

"DROBĖS” DIREKTORIUS 
GAVO BARTI

Išgarbintas, deputatu renkamas, 
ordinais apdovanotas dabartinis 
Kauno “Drobės” fabriko direkto
rius Albinas Plioplys susilaukė ne
tikėto nemalonumo. šiauliškio 
“Verpsto” fabriko (mezgyklos) 
partijos organizatorė žičkienė vie
šai ir be ceremonijų išdrožė: “Mū
sų fabrikas galėtų pasiekti dar 
geresnių laimėjimų, jeigu Kauno 
"Drobės” fabriko direktorius 
draugas Plioplys aprūpintų mus 
tinkamais verpalais. Per kovo mė
nesį 3517 vienetų savo gaminių 
mes turėjome pervesti į žemesnę 
rūšį, nes jūsų, drauge Plioply, 
įmonėje pagaminti verpalai labai 
nelygūs, be to ir verpalų spalvos 
ne visada būna pakankamai ats
parios. Neretai “Drobės” siūlus, 
dėl blogo įpokavimo, gauname su
teptus, labai nešvarius”.

Toks kaltės kitiems persviedimas 
yra labai būdingas santykiuose 
tarp sovietinių įmonių. Išmoko to 
meno jau ir Lietuvoje. Kai tik pa
sitaiko nepasisekimas (kaip šiuo 
atveju — pusketvirto tūkstančio 
sugadintų megztinių), tuojau at
siranda ir kaltininkai, paprastai 
kur nors kitur. Galimas dalykas, 
kad “Drobė” nenusileis ir savo 
keliu apkaltins ką nors, kas neti
kusią žaliavą (vilną ar medvilnę) 
atsiuntė. Galų gale vistiek visi pa
sirodys esą nepalyginti geresni už 
“buržuazinių laikų” įmones.
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" A. ZUBRĄS

TAUTOS AMŽIUS
LIETUVOS NAUJIENŲ 

ATRANKA
I

Ryškinant tautos organizmo ar, 
teisingiau, organizuotos tautinės 
visumos apraišką, galima ir, gal
būt, reikia kalbėti apie tautos am
žių. Pirmiausia tai biologi
nis požiūris. Jaunystė yra re
produkcijos laikas. Gausus gimi
mų skaičius ir prieauglio procen
tas būtų tat ženklas tautos gyvy
bingumo. šiuo požiūriu jauna — 
gyvybinga turėtų būti rusų tauta, 
nes josios prieš II-jį Pasaulinį ka
rą metinis gimimas siekė 4%, me
tinis gi prieauglis apie 2%. Lie
tuvių tauta, atrodytų, netoli, bet 
visdėlto asilikusi: metinis gimimų 
skaičius 2,23%, prieauglis 0,91%. 
(Kitos to paties Baltijos jūros 
regiono tautos mūsų atsilieka: 
Suomijoje metinis gimimų skai
čius 1,81%, metinis prieauglis — 
0,50%, Švedijoje 1,43% — 0,23%, 
Latvijoje 1,77% — 0,34%, Esti
joje 1,67% — 0,20%. Duomenys 
paimti iš 1937 metų.

Gimimų gausumas tačiau imti
nas tik labai atsargiai tautos gy
vybingumui pavaizduoti. Veikia 
dar eilė sunkiai išaiškinamų fak
torių. Prancūzai, pavyzdžiui, prieš 
II-jį Pasaulinį karą atrodė išmirš
tanti tauta, nes metinis mirimų 
procentas prašokdavo gimimus. 
Neišaiškinamu būdu ja{i karo me
tu, o ypač pokariniais metais, 
Prancūzijoj taip pašoko gimimų 
skaičius, kad šiandien ten sutin
kamas vienas didžiausių vakarų 
Europos tautų gyventojų prieaug
lis. Atrodytų, lyg pats tos tautos 
organizmas nesėkmingo karo me
tu būtų pajutęs pavojų ir pažadi
nęs gyvybinę potenciją. Tas pats 
reiškinys karo metu buvo sutin
kamas pas vokiečius, nors gyveni
mo sąlygos ir žymiai buvo pasun
kėjusios. Iš viso, ekonominis šei
mų bei socialinių sluogsnių pajė
gumas nesantykiauja su gimimų 
gausumu. Menkesnio ekonominio 
gerbūvio, t.y. žemesnio medžia
ginio gyvenimo lygio kraštai turi 
didesnį gimimų skaičių negu per
tekę kraštai. Atrodytų, lyg ir čia 
vėl pati prigimtis rūpintųsi išly
ginti, nes skurdesniuose kraštuo
se ir didesnė tamsa ir menkesnės 
higienos sąlygos, o dėl to ir di
desnis mirtingumas. Mažiau ūkiš
kai pajėgių darbininkų šeimos 
daugelyje kraštų, taip pat ir Lie
tuvoje, turėjo vaikingesnes šei
mas už pasiturinčiųjų ir turtingų
jų šeimas.

Katalikiškuose kraštuose ar ka
talikų gyvenamose provincijose 
gimimų skaičius didesnis negu 
protestantų ar kitos rūšies refor
matų gyvenamuose plotuose. Gau
singos yra olandų katalikų šei
mos, bet tame pačiame krašte 
protestantų šeimos teturi po vieną 
ar du vaikus. Ortodoksai ir žydai 
prilygsta šiuo atžvilgiu katali
kams.

Bandoma aiškinti miesto sąly
gas veikiant neigiamai vaisingu
mo bei gyvybingumo energiją. 
Miestų mat gyventojų šeimos, pa
prastai, netokios gausios, kaip 
kaimų bei šiaip žemdirbių šeimos. 
Labai galimas daiktas, kad did
miesčio gyvenimo tempas, užterš
tas pramoninių centrų oras, bet 
taip pat miestelėnų didesnis pa
mėgimas pramogų, jaunas lytinis 
subrendimas ir didesnis už kai
mo žmonių lytinis palaidumas nei
giamai veikia biologinį pajėgumą. 
Miestai, ypač europiniai, nuolatos 
išgyvena kaimo gyventojų verži
mąsi, savos rūšies imigraciją. Tai 
vis nenuoramos, gabesni ir apsuk
resni žmonės, dvasiškai judrus 
elementas. Nėra tačiau išaiškin
tas reikalas, ar šios rūšies žmo
nės yra biologiškai silpnesni. 
Galėtumėm manyti, kad gyveni
mui pareikalaujamas, didesnis 
energijos kiekis silpninančiai vei
kia biologinę potenciją. Yra pa
stebėta, kad intelektualinių pro
fesijų žmonės, jei vedybos vyks
ta tarp tų šeimų, antroje karto
je susilaukia dar tikrai intelek- 
tuališkai pajėgių bei gabių vai
kų. Kai intelektualų tėvų intelek
tualų vaikų vaikai vėl sueina šei
mos gyvenimui, tai pastebimas ir 
dvasinis ir biologinis susilpnėji
mas, savos rūšies išsigimimas. 

Galima aiškinti, kad per kelias 
kartas intelektuatelinis darbas pa
reikalauja tiek psicho-fizinės 
energijos, kad prieinama išseki
mo, degenaracijos. Gal tat ir 
miesto labiau įtemptas gyvenimas 
veda prie biologinio gyvybingu
mo, prie vaisingumo potencijos 
susilpnėjimo? Atsakymo turime 
palaukti, kol biologai ir psicholo
gai tą klausimą moksliškai ištirs. 
Daugelyje kraštų miesto gyvento
jai yra labai priklausomi nuo dar
bo rinkos, nuo darbo pasiūlos: 
nuolat baiminamasi netekti dar
bo, o su juo' ir pragyvenimo šal- 
tinio. Tas galėtų neigiamai veik
ti gimimų gausumą. Tačiau ma
žiausiai ūkiškai saugi darbininkų 
klasė, paprastai, daugelyje kraš
tų turi gausesnes šeimas, negu 
greta jų gyvenančios pasiturin
čios šeimos. Atsakymo, turbūt, rei
kia jieškoti kitur. Tai nenoras ap
sikrauti vaikais, nenbras savęs su
varžyti vaikų auginimu ir auklė
jimu, nuolatinis atidėliojimas. Pa- 
sitūrinčioji klasė ir, apskritai, di
delė dalis miestelėnų, atrodo, 
grynai dėl psichinių momentų su
silaiko nuo gausių šeimų. Prancū
zijoj dar prieš II-jį Pasaulinį ka
rą toks susilaikymas nuo gausių 
šeimų buvo, pastebimas ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose.

Gyvulių pasaulyje pasetebėta, 
kad vaisingumas nukenčia dažnai 
ir dėl visai nežymių gyvenimo 
sąlygų pasikeitimo. Kiek mūsų iš
eivijai turės reikšmės gyvenimo 
sąlygų pakeitimas, ypač tiems, 
kurie įsikūrė subtropiniuose ir 
tropiniuose kraštuose, tą parodys 
tik ateitis. Tvirtinama, kad indė
nų Maya kiltis, persikėlusi iš 
augštumų į sveikatai pavojingą 
slėnio regioną, dėl geoklimatinių 
sąlygų visai išnykusi.

Galima kalbėti dar apie tautos 
biologinį s u s e n ė - 
j i m ą . Šiuo požiūriu visos ci
vilizuotosios tautos yra susenėju- 
sios, nes dėl medicinos pažangos, 
dėl epideminių ligų įveikimo ar 
apvaldymo, prailgėjo žmogaus am
žiaus vidurkis, padidėjo senų žmo
nių procentas, o tuo pačiu padidė
jo ir nedarbingųjų procentas. 
Prieškarinėje Lietuvoje darbingų 
žmonių procentas buvo gana augš- 
tas — 67,6; Švedijoje — 52,7; 
Suomijoje — 50,7; Danijoje — 
41,7. šie skaičiai tačiau skaitytini 
labai atsargiai, nes kiekviename

SUSIUVO RYSYS SU LIETUVA
NELEMTOS JO KELIONĖS Į LIETUVĄ

Daug kam yra žinoma, kas bu
vo Dekanosovas. Tai buvo Krem
liaus patikėtinis Lietuvos pri
verstinam įjungimui į Sovietų Są
jungą įvykdyti, kitaip tariant, tai 
buvo Lietuvos nepriklausomybės 
duobkasys. Likimas jam nebuvo 
gailestingas. Postalininiame lai
kotarpyje jis buvo to paties Krem
liaus pasmerktas mirti ir nužudy
tas kaip Berijos bendrininkas. 
Nubaudė jį tie, kuriems jis tarna
vo. Tikra likimo ironija.

Kuo buvo Dekanosovas Lietu
voje 1940 metais, tuo buvo Suslo
vas 1944-46 metais. Raudonoji ar
mija, vokiečių gynybai silpnėjant, 
stūmėsi į Lietuvą. Tuoj iš paskos 
sekė Kremliaus “aparatas”, kurio 
uždavinys buvo Lietuvoje antrą 
kartą įkurdinti sovietinį režimą. 
“Aparato” branduolį sudarė Lie
tuvos kompartijos vadovybės išli
kę pareigūnai. O jiems vadovavo 
— M.A. Suslovas. Vadovavo taip, 
kad visuomenėje jis buvo mažai 
pastebimas. Bet jo galia buvo vi
suotina: Jis buvo visasąjunginės 
kompartijos vadovybės įgaliotinis 
Lietuvos reikalams. Lietuvos kp 
pirmuoju sekretorium buvo ir li
ko A. Sniečkus. Bet ne Sniečkus, 
o Suslovas valdė Lietuvą 1944- 
1946 metais, tais metais, Lietu
vai tiek vargo, ašarų ir kančių 
atnešusiais metais.

Publicistas H.J. Eitner žurnale 
“Ost-Europa” (Nr. 6) šitaip api
būdina Suslovo vaidmenį Lietuvo
je: 

krašte statistika sudaroma kiek 
kitais pagrindais. Žemės ūkio 
kraštuose žmonės iki gilios senat
vės vis kaiką dirbinėja, tuo tarpu 
miestiečiai, sulaukę nustatyto am
žiaus, pasitraukia iš įmonių ir įs
taigų ir gauna senatvės paramą ar 
užtarnautą pensiją. Prieškarinėje 
Lietuvoje žemės ūkyje dirbo ir 
iš jo maitinosi 79,4%, tuo tarpu 
Švedijoje tik 36,0%, Danijoje 
35,0%. Tautos gyvybingumą ga
lėtų pavaizduoti jos augimas 
istorijos bėgyje. 
Gyventojų surašinėjimas yra pra
sidėjęs gana vėlai, todėl sunku 
tam reikalui gauti patikimų skai
čių. Mūsų istorikai apskaičiavę 
yra, kad 14 š. pradžioje etno
grafinėje Lietuvoje gyveno apie 
300.000 — 400.000 gyventojų, 18 
š. viduryje apytikriai apie milio- 
ną gyventojų, šiandien su išeivi
ja priskaitoma 3 milionai lietu
vių. Kitos tautos per tokį istorinį 
laikotarpi yra daug gausiau pa
augę.

Nepakankamai pagrįsta būtų 
šis reiškinys aiškinti menku mū
sų tautos gyvybingumu, nes ten
ka prisiminti daug kitų aplinky
bių. Visose Europos tautose žy
miausias gyventojų padaugėjimas 
vyko su krašto ūkio augimu. Lie
tuva buvo išimtinai žemės ūkio 
kraštas, todėl dabartinis 45 gy
ventojai vienam kv. kilometrui 
yra visai normalus josios ūkiniam 
pajėgumui. Žemės turtų Lietuva 
neturi, todėl negalėjo išugdyti žy
mesnės pramonės ir virsti pramo
niniu kraštu. Jau nuo 19 š. lietu
viai ėmę buvo emigruoti į Euro
pos ir užjūrių pramoninius kraš
tus. Daug lietuviško kraujo yra 
įsilieję lenkų tautoje, dalis lietu
vių virtę gudais, mišriai su jais 
gyvendami ir sudarydami vieną 
valstybę. Negalima tačiau tvirtin
ti, kad Lietuvoje gyventojų tan
kumas kv. kilometrui negalėtų pa
didėti. Paprastai, daugėjant gy
ventojams, surandami ir nauji 
pragyvenimo šaltiniai, o esamieji 
intensyviau išnaudojami.

Daug gyventojų yra išnaikinu
sios ligos. Karo su švedais laiku, 
18 š. pradžioje, trejis metus siau
tęs maras ir badas pareikalavo 
trečdalio visų gyventojų. Prūsų 
Lietuvoje po šio maro likę tik 
50.000 žmonių. Tarp 1419 — 1710 
m. Vilniaus miesto istorijoje už
rašyta 22 maro epidemijos.

“Raudonajai armijai vykdant 
antrąją Lietuvos okupaciją, Sus
lovas nuo 1944 m. pabaigos iki 
1946 metų perėmė Maskvos cent
ro komiteto “specialaus biuro 
Lietuvos reikalams” vadovavimą. 
Eidamas tas pareigas, vadovavo 
jis masinėms deportacijoms ir 
naikinimo akcijoms — biologiniam 
kraujo nuleidimui, nuo kurio Lie
tuva nė iki šiandien dar nėra at
sigavusi”.

Visa Suslovo karjera yra pa
ženklinta “specialiais pavedi
mais”. Kilęs iš Saratovo guberni
jos (gim. 1902 m.), jau 16 metų 
amžiuje susideda su komunisti
niais jaunuoliais, kurie terorizuo
ja valstiečius. Revoliucinei veik
lai užsibaigus, lanko įvairias agi
tatorių mokyklas. Pasirodo uolus. 
Stalinas juo susidomėja ir pave
da 1931 metais jam “specialius 
uždavinius” “valstybės kontrolės” 
aparate. Suslovas Stalino neapvy
lė. Savo “uždavinius” taip gerai 
atliko, kad 1933-34 metais Stali
no buvo pasiųstas vadovauti pla
tiems “valymams” Urale ir Šiau
rės Ukrainoje. Po to sekė nauji 
“pavedimai”. Karo metu priklausė 
Šiaurės Kaukazo karo tarybai. 
Karui baigiantis ir po karo, iki 
1946 metų, kaip jau minėta, va
dovavo Lietuvos antram susovie- 
tinimui. Už “nuopelnus” Lietuvo
je buvo pašauktas į ck sekretą- 
riatą ir paskirtas “Agitpropo” ve
dėju. Karjera vystėsi pirmyn: 
Renkamas į politbiurą, vienus

BIRŠTONE VASARĄ
DARŽOVIŲ NEGAUNA

“Ilgą laiką Birštonas buvo ap
leistas, niekas nesirūpino jo su
tvarkymu. Tik tarybiniais metais 
buvo susirūpinta jo likimu”... 
Tokiais žodžiais pradeda savo 
laišką iš Birštono į Tiesą staty
bininkas A. Bireta.

Po tokios daug žadančios įžan
gos jis štai ką pasakoja apie Birš
toną:

“Pastaraisiais metais M. Melni- 
kaitės gatvėje (gatvės pavadini
mas tikrai dabartinių šeimininkų 
susirūpinimo vaisius) buvo pasta
tyti trys mūriniai namai, kurie 
anaiptol nepuošia'miesto. Žinoma, 
kokiam nors eiliniam miestui ar 
miesteliui jie tiktų, tačiau kuror
tinėje vietovėje tokių pastatų 
stayti neverėtų.

“Birštone namus daugiausia 
stato individualūs statytojai. To
dėl retas šių namų darniai įsilie
ja į kurortinę visumą... Parke 
pastatytos skulptūros yra maža
vertės, suolai sukrypę, sulūžę. 
Metai iš metų kertami medžiai 
Vytauto kalno šlaituose. Jeigu 
nebus imtasi priemonių, po kelių 
metų gražiausiuose šlaituose tes- 
tyros kelmai... Reikėtų, tarp kit
ko, atsisakyti monotoniškos ža
lios spalvos, kuri labai vyrauja 
Birštone. Ja dažoma viskas: na
mai, tvoros, suolai ir t.t.”.

O Klaipėdos muzikos techniku
mo dėstytojas L. Staneika pridu
ria:

“... aplinka, kurioje vyksta gy
dymas, toli gražu nepatenkina 
net ir kuklių reikalavimų. Patal
pos, kuriose gydoma dumblo kom
presais, skurdžios, joms labaf rei
kalingas remontas. Kaikurių vilų 
palatose (pvz. viloje “Baltoji”) 
stovi aplūžę baldai. Netvarkinga 
sanatorijos aplinka... Šaltinių ap
daila yra primityvi. Vienas jų 
aptvertas niekuo nereikšminga 
kiosko formos būdele, kitas gi 
(“Taikos”) visai atviras, menkai 
apiformintas. Iš jo ir atsigerti nė
ra kuo... pramogos, kaip stalo 
tenisas, biliardas, valtys, lygiai 
tiek pat prieinamos poilsiautojams 
ir miestelio gyventojams. Užtat 
jomis dažniausiai naudojasi ne 
poilsiautojai, o vietiniai gyvento
jai. .. kino patalpos yra mažos, 
nepritaikytos paskirčiai. Kartą 
jose išprakaitavęs daugiau jau 
ten eiti nesiryžti... Vasaros se
zono metu beveik visai negauna
me daržovių.

TRAGIKOMEDIJA DĖL
STALINO AUKŲ

Maskvoje neseniai pastatytas 
paminklas V. Kapsukui. Gana 
dažnai pagarbinamas ir Z. Anga- 
rietis. Abu vardai Lietuvoje bu
vo girdimi 1919 metų pradžioje, 
kai jie vadovavo rusų bolševikų 
pasikėsinimui sukliudyti Lietuvai 
atsiskirti nuo “motulės Rusijos” 
ir kai jie steigė “Baltarusijos — 
Lietuvos respubliką”. Jie dabar 
garbinami, bet niekas nedrįsta 
užsiminti, kaip ir kodėl jie pa
ankstintai atsisveikino su šiuo pa
sauliu.

Buvo pagarbinti ii- du bolševi
kinėj armijoj aukštai iškilę gene
rolai, Uborevičius ir Putna, žuvę 

metus (1949-50 m.) išbuvo parti
jos organo “Pravdos” vyr. redak
torium. Bet jau ir prieš tai jis 
skaitėsi vienu iš vyriausių “parti
jos ideologų”. Po ždanovo mir
ties tęsė šiojo griežtą “partinę 
liniją”.

Dar pažymėtina, kad ne kas ki
tas, o Suslovas iš už kulisių eilę 
metų vadovavo Kominternui, Ne 
kas kitas, o Suslovas redagavo ir 
Tito pasmerkimo rezoliuciją.

Net ir Stalinui mirus, Suslovas 
“išliko kurse”. Vėl jis veikia iš 
užkulisių ir tik retkarčiais matosi 
jis foto nuotraukoje — greta 
Chruščiovo. Kad Maskvaa liepos 
2 d. jį atsiuntė į Vilnių atstovau
ti Kremlių Lietuvos susovietini- 
mo dvidešimtmečio sukaktyje — 
tai buvo netik sovietinio imperia
lizmo simbolis, bet ir pasityčioji
mas iš lietuvių tautos.

1937 metų Stalino “apsivalyme”. 
Irgi niekas neišdrįsta atvirai pa
sakyti, kaip ir kodėl jie staiga iš
nyko iš žemiškojo rojaus.

Girdimas 1919 metais buvo ir 
Rasiko vardas, nes ii- jis dalyva
vo to meto pasikėsinime prieš 
Lietuvos nepriklausomybę.

Dabar Kaune buvo surastas 
daugiau kaip 80 metų amžiaus 
senukas Antanas Rasinas, kuris, 
pasirodo, beesąs to Kapsuko ir 
Angariečio talkininko Rapolo Ra
siko vyresnis brolis. Jis papasako
jo, kad:

“Kai Tarybų Rusijoje baigėsi 
pilietinis karas, Rapolas pradėjo 
rašyti laiškus iš Maskvos. Rašė, 
kad pasibaigus pilietiniam karui, 
jis vėl tęsė mokslą. Paskui dėstęs 
aukštosiose mokyklose partijos 
istoriją, ekonominę geografiją. 
Nuo 1937 metų laiškų iš brolio 
nebegaudavau. Jo žmona pranešė 
likusi našlė su dviem dukterimis”.

Tai, žinoma, ne paties senuko 
Rasiko žodžiai, o tik laikraštin 
parašytas jo kalbos atpasakoji
mas, kuris baigiamas tokiais reikš
mingais žodžiais: “Tiek tegalėjo 
papasakoti apie savo brolį sene
lis”...

“PILIGRIMAI” IŠ ŠKOTIJOS 
IR KANADOS

Liepos 14 d. į Vilnių atvyko 14 
lietuvių ekskursantų iš Škotijos, 
o liepos 15 — tik aštuoni iš Ka
nados. K. Preikšas ekskursijų 
proga pradėjo labai uoliai eiti 
“užsienių reikalų”, ministerio pa
reigas: dalyvauja visų tokių eks
kursijų sutikime, nors sveikinimo 
prakalbas sako ne jis, o P. Ro- 
tomskis.

Iš Škotijos ekskursuoja: Alek
sandras Bartkus, Antanas Baurai- 
tis, Ona Bukelienė, Kazys Buka-

IŠ ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS
UNTVERSITETAS UŽSIENIO
STUDENTAMS MASKVOJE

Maskvos naujai įsteigtame “Tau
tų draugystės universitete” stu
dijuos Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos studentai. Visas kelio
nės ir išlaikymo išlaidas apmokės 
sovietinis kultūros fondas. Uni
versitetas rengiamas 25 tūkst. stu
dentų.

Šiuo būdu Maskva tikisi paruoš
ti naujus kadrus savo penktajai 
kolonai.

APIE SUPUVUSI RĖŽIMĄ
Vienas Vakarų reporteris, grą

žęs iš Čekoslovakijos, pasakoja 
savo įspūdžius. Jis pareiškė: “Bū
damas liberalas, aš niekad neti
kėjau, jog komunistinis režimas 
gali būti toks supuvęs,, kad dau
gelis žmonių gali būti taip pri
spausti ir nelaimingi... Atrodo 
neįtikima, kad žmonės rizikuotų 
viskuo, idant galėtų trumpo su 
manimi pasikalbėjimo metu pasi
skųsti savo nežmoniškomis gyve
nimo sąlygomis ir savo vaikų li
kimu, praėjus vienai ar antrai 
dekadai, kai niekas nebeturės nei 
valios nei jėgų pasipriešinti esa
mam režimui”.

RAGINA KOVOTI SU 
SABOTAŽU

Ryt Vokietijos teisingumo mi
nisterijos žurnalas “Neue Zeit” 
kviečia visus į sistematingą ko
vą prieš nusikaltimus kolektyvi
niuose ūkiuose , kurie esą didelis 
stabdys pakeliui į krašto socialis
tinį išsivystymą. Laikraštis kalti
na ideologinius nukrypėlius, gi 
ypač sabotažininkus, kurie pade- 
ginėja bei ardo kolektyvinių ūkių 
nuosavybę.

KOMUNISTINIAI ATSIŠAUKI
MAI PASKUTINĘ EUCHARIS

TINIO KONGRESO DIENĄ
Miuncheno policijos parnešimu, 

slaptoji komunistų partija š.m. 
rugp. 7 d., Eucharistinio kongre
so paskutinės dienos pamaldų me
tu, išmėtė automatinių parašiuti
nių bombų pagalba atsišaukimus.

lis, Agota Gudinienė, Kristina 
Malone, Elena Martin, Juozas Mo- 
cevičius, Kazys Pridotkas, Ona 
Pridotkienė, Konstancija Patam- 
čiūtė — Tomson, Vladas Pilipai- 
tis, Jonas Verbickas ir Ona Ver- 
bickienė.

Iš Kanados — Emilija Byrie- 
nė, Kazys Juška, Stepas Karve
lis, Petronėlė Kisielienė, Albina 
Maldeikienė, Akvilė Rušienė, Ju
lija Svirplienė ir Petras Šuplevi- 
čius.

Abi šios ekskursijos, kaip ir 
ekskursijos iš Amerikos, yra pri
vilegijuotos, nes iš anksto atrink
tos. Todėl, tuos keliauninkus ne 
tik oficialiai sutinka su gėlėmis 
ir prakalbomis, bet jiems leidžia 
lankyti ir ne vien Vilnių. Valdi
niais autobusais jie vežiojami (su 
aiškintojais) po įvairias įmones, 
ir juos bent trejetai dienų išlei
džia paviešėti pas gimines. Ki
tiems keliauninkams, specialios 
“ištikimybės rekomendacijos” ne
turintiems, iš Vilniaus išvykti, gi
minių bei gimtinių lankyti nelei
džia. Susitikti irgi ne su kuo no
ri galima, kadangi ir tiems, au 
kuriais norima susitikt, taip pat 
reikia leidimo. Vieniems tatai 
leidžia, kitiems “nepatariama”.

TYLIAI PATAISYTAS HIMNAS
Genyje, vaikams leidžiamame 

iliustruotame žurnale, liepos mė
nesio numeryje yra išspausdinti 
vedinamos “Tarybų Lietuvos him
no” žodžiai. Trečiojo punkto pra
džia dabar taip atrodo: “Į lais
vę mums Leninas sušvietė kelią, 
padėjo kovoj didi rusų tauta”.

Tas himnas yra parašytas Venc
lovos. Originale buvo “Stalinas 
nušvietė”...

PAKELTI ATLYGINIMAI
Anglijoje pagrindinis atlygini

mas darbininkams pakeltas iki £14 
sterlingų į savaitę. Per paskuti
nius 10 metų Anglijos atlyginimai 
pakilę dvigubai.

Šios bombos buvo aprūpintos au
tomatiniais laikrodžiais, kurių pa
galba bombos tam tikrais laiko 
tarpais turėjo sprogti ir išmesti 
atsišaukimus. Atsišaukimų bom
bos buvo pilicijos pašalintos. At
sišaukimai buvo propagandinio 
pobūdžio su komunistiniais lozun
gais vokiečių kalba.

KAIP MASKVA IŠNAUDOJA 
SAVO SATELITUS

Maskva, pasinaudodama savo 
diktatūriška padėtimi satelitinių 
kraštų tarpe, diriguoja visai sa
telitinių kraštų užsienio preky
bai. Amerikos Harvardo univer
siteto žurnalo “Review of econo
mics and statistics” duomenimis, 
Rusija moka per žemas kainas 
už prekes, kurias ji siunčia į sa
telitinius kraštus, ji plėšia per 
daug aukštas kainas; be to, šios 
prekės būna prastos kokybės.

Dr. H. Menderhausenas keturis 
metus stebėjo satelitinių kraštą 
prekybą su Rusija ir palygino jos 
kainas su pasaulio rinkų kaino
mis. Jo apskaičiavimu, jeigu sa
telitiniai kraštai būtų visą savo 
prekybą 4 metų bėgyje vedę ne 
su Rusija, o su Vakarais, jų pi
niginė apyvarta šiuo metu būtą 
padidėjusi 12%. Rusijos užimtieji 
kraštai iki šiol turėjo 650 miL 
dolerių nuostolio ir vis tebėra įsi
skolinę Rusijai, nes ši tvirtina, 
kad per tą patį 4 metų laiką ji 
yra eksportavusi į blokinius kraš
tus prekių už 800 mil. dolerią 
daugiau, nei kad ji iš jų įsive- 
žė. šio skirtumo tikroji priežas
tis yra ta, kad Rusija statė labai 
aukštas kainas už savo eksporto 
prekes. Pavyzdžiui, 1956 metate 
Rusija už Lenkijos anglis mokėjo 
tokią žemą kainą, kad visa ši pre
kybinė transakcija vos nesužlugdė 
Lenkijos ekonomijos, (šiuo reika
lu tarp Lenkijos ir Rusijos vyko 
ilgi ginčai). Taipgi įdomus šios 
prekybos aspektas yra tas, kad 
juo mažesnis kraštas, juo didesni 
nuostoliai. Pvz., Bulgarija, pre
kiaudama su Rusija, neteko 24% 
savo piniginės apyvartos, R. Vo
kietija — 12% ir Čekoslovakija 
—10%.
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LIETUVIŠKOJO BIZNIO GALIMYBES ANTROJO DEŠIMTMEČIO ANGOJ
Rašo: K. Z d.

IKI ŠIOL TEBUVO TIK INDIVI
DUALŪS BIZNIO BANDYMAI

Pirmojo dešimtmečio laikotar
pyje, kai apsigyvenome Australi
joje, visos mūsų jėgos buvo nu
kreiptos individualaus įsikūrimo 
ir, kiek tatai būtinai buvo reika
linga, bendruomeninio susitvarky
mo reikalui. Platesnio masto įsi- 
stiprinimu ekonominėse srityse, 
kaip čia įprasta vadinti — biz
nyje, maža tebuvo stengtasi. Pa
vienė iniciatyva vienur kitur reiš
kėsi, bet jos galimumai buvo la
bai riboti, nes nebuvo pakanka
mai pinigo, gi antra labai svarbi 
priežastis — vietos kalbos nepa
kankamas mokėjimas. Tačiau pa
vieniai pasiryžėliai ir šiuos sun
kumus stengėsi nugalėti. Vieni jų 
pradėtame biznyje gražiai įsistip
rino, palaipsniui atsiekdami vis 
geresnius rezultatus, kiti gi, dėl 
nesėkmės ar dėl noro trumpu lai
ku labai daug pelnytis, pakrypo 
nesąžisingumo klystkeliu ir susi- 
likvidavo, kartais patekdami net 
ir į nemalonumus. Paskutiniųjų 
"nesėkmė” mūsuose paliko tam 
tikro nusivylimo ir savaisiais ne
pasitikėjimų. šis reiškinys neiš
vengiamai turėjo neigiamos įta
kos čia bepradėjusiems bizniu 
verstis mūsų jauniems prekybi
ninkams.

Dabar, po pirmojo individualaus 
kūrimosi etapo, dažniau pasigirs
ta minčių, skatinančių, sutelkus 
didesnį kapitalą, įsijungti j stam
besnius biznius. Iki šiol tebuvo 
kalbama bendrai apie biznį, ne
aptariant paskirų biznio šakų, ku
rių yra labai daug, būtent: gamy
ba, amatas, patarnavimas, kredi
tas ir 1.1. Mūsų vietos spaudoje 
jei ir buvo minima, tai daugiau
sia apie kredito biznį. Tas visai 
pateisinama, nes ši biznio šaka 
buvo mums aktualiausia. Mes visi 
to kredito labiausiai buvome rei
kalingi, o ir dabar bei ateityje 
be jo neišsiversime. Visas kitas 
gėrybes, turėdami pinigo, mes 
lengvai galime įsigyti, todėl apie 
kitas biznio šakas maža tebuvo ir 
užsiminta. Norint kurtis biznyje 
platesniu, organizuotu mastu, ver
tėtų ir kitas biznio šakas plačiau 
paryškinti. Be to, turėtumėm pa
nagrinėti visą eilę klausimų, ku
rie labai glaudžiai susiję su šia 
darbo sritimi.

BIZNIS YRA NAUDINGAS

Ar verta biznyje kurtis? Į šį 
klausimą kiekvienas atsakys pagal 
savo įgimtąjį bei laiko ir aplin
kos poveikių suformuotą supra
timą. Tačiau vertinant biznio 
verslą visų kitų verslų gretoje, 
kiekvienas pasakys, kad biznyje 
kurtis verta. Biznio reikšmę ir 
naudą akyvaizdžiai įrodo nesena 
praeitis ir dabar mus supanti ap
linka. Visi suprantame, kokią rei
kšmę mūsų nepriklausomai vals
tybei ir mums, jos gyventojams, 
turėjo mūsų gamybos, verslo ir 
kredito stambiosios įmonės: “Mais
tas”, “Pieno Cestras”, “Spaudos 
Fondas”, Kooperatyvas “Para
ma”, Lietuvos Kooperacijos Ban
gas ir vissa eilė krašte veikusių 
jnulkesnių akcinių bei koopera
tinių bendrovių, čia, Australijo
je, žinome biznio įstaigas, kurios 
iš mažos krautuvėlės išaugo į mi
lijoninę apyvartą darančias pre
kybos įmones. Stebėdami Austra
lijos ūkinės organizacijos struktū
rą, matome, kad čia niekas nė die
nos negali pragyventi be vienos 
ar kitos šakos biznieriaus patar
navimo. Už mums tiekiamas ge
rybes ir biznio patarnavimus mes 
išmokame didžiąją dalį savo už
darbių. Plačiąja prasme paimta
me biznyje telkiasi visas pasaulio 
kapitalas, gi šalia biznio tesibars- 
to tik smulkūs jo trupiniai. Biz
niu besiverčiantieji paskiri asme- 
nys, jų grupės ar net atskiros 
tautos laiko bėgyje ekonomiškai 
tiek sustiprėjo, kad jų valioje at
sidūrė ekonominio pasaulio veido 
formavimas. Būdami ekonomiškai 
pajėgūs, jie lengvai gali savo pri
augančiųjų kartą gerai išmokslin
ti. To pasėkoje drauge su ekono
miniu stiprėjimu auga ir intelek
tualinis pajėgumas, šių dviejų 
faktorių jungtis vaidina neabejo
tinai didelį vaidmenį tiek vidaus, 

tiek ir užsienio politikoje. Biznio 
pelnai visada yra aukštesni už ki
tų verslų pelnus, imant pagrin
du šiuose versluose dirbančiųjų 
kvalifikacijas ir intelektualinį ly
gį. Taigi taip samprotaujant ir 
tokį samprotavimą paremiant ži
nomąja tikrove, ne tik verta, bet 
būtinai reikalinga imtis savysto- 
vaus biznio.

AR KIEKVIENAS GALI BOTI • 
BIZNIERIUMI?

Paviršutiniškai žiūrint, atrody
tų, kad kiekvienas sveikas žmogus 
galėtų bizniauti, nes dažniausiai 
mes biznį suprantame labai siaura 
prasme — pageidaujamos prekės 
pardavimą jos pirkėjui. Tačiau ir 
taip suprastą biznieriaus funkci
ją ne visi vienodai sugebės at
likti. Mes žinome, kad iš prigim
ties žmogus turi skirtingų savy
bių. Yra simpatiškų ir nesimpa
tiškų žmonių; yra patrauklių sa
vo išvaizda, elgesiu ir priešingai, 
taigi net ir eilinio pardavėjo dar
bų ne kiekvienas galės atlikti be 
skriaudos bizniui. Bizniui vado- 
vaujųs asmuo turi turėti specifi
niai biznieriškų privalumų. Biznio 
sėkmė priklauso nuo sąžiningo, 
mandagaus, greito ir punktualaus 
patarnavimo, šie visi privalumai 
įvykdomi tik esant gerai organi
zacijai. Organizaciniai gabumai, 
be mažų išimčių, yra prigimties 
dalykas — ne visada mokslu pa
siekiami. Taigi bizniui, kaip ir 
kitoms profesijoms, reikalingas 
atitinkamas talentas bei pašauki
mas. Biznieriškus sugebėjimus ar 
nesugebėjimus ryškiai pastebime 
mažuose bizneliuose, kurie dažnai 
pereina iš rankų į rankas. Nors 
visos apylinkybės — biznio rūšis, 
vieta, aplinkos gyventojai — kli- 
jentai būna tie patys, tačiau pasi
keitus tokio biznelio savininkui 
tuojaus pastebime teigiamų ar 
neigiamų reiškinių jo tvarkymo 
bei patarnavimo srityje. Gabus, 
sumanus prekybininkas tan pačian 
biznin įneša daug ką nauja, tei
giama, pirkėjui patrauklaus, tuo 
padidindamas savo klijentūrą ir 
pelną. Neturįs šioje srityje pašau
kimo ir gabumų, ir geriausiai va
dovautų tokį biznelį priveda prie 
nesėkmės ir bankroto. Ruošiantis 
pereiti į biznį, reikia gerai per
žvelgti turimus sugebėjimus ir 
biznieriškus privalumus. Organi
zuojant didesnės apimties preky
bą, jai vadovauti ir biznio reika
lus tvarkyti reikia parinkti asme
nis, tikrai turinčius reikiamų suge
bėjimų. Retai tas pat asmuo tin
ka atlikti įvairias pareigas; san
tūrus, šaltai rimtas administrato
rius tikrai nesugebės tinkamai 
atlikti plepaus, nuolat gerai nu
siteikusio pardavėjo darbo.

INDIVIDUALUS AR
KOOPERATINIS BIZNIS?

Kalbant apie individualaus, koo
peratiniais ar akciniais pagrin
dais steigtino biznio rekomenda
vimą sutiksime labai daug skir
tingų nuomonių ir kiekviena jų 
turės orgumentuotų pagrindą. In
dividuali iniciatyva visada yra 
greitesnė, paslankesnė, griežtesnė 
užsibrėžtų sprendimų vykdyme. 
Individualus biznierius, susivok
damas biznieriškoje situacijoje, 
tuojaus ją išnaudoja, nes jo nie
kas nevaržo. Už teigiamas ir nei
giamas atlikto biznio pasekmes jis 
pats sau atsakingas. Kooperati
nio ar akcinio biznio lankstumas 
žymiai lėtesnis, nes čia reikalingi 
vadovaujančių asmenų pasitari
mai, nutarimai ir tik tada vykdy
mai. Kol atliekama tokia proce
dūra, kartais net ir labai palan
kus biznio objektas pro šalį pra
slysta. Taigi individualaus biznio 
galimas daug greitesnis išaugimas. 
Tačiau pasitaiko, kad niekieno 
nežabojamas biznieriškasis rizika
vimas ir didelių pelnų siekimas 
išsigimsta į sukčiavimą, kuris pa
kerta pasitikėjimą tokiu biznie
riumi ir jo turimu bizniu.

Pavieniam asmeniui tačiau daž
niausiai stokoja pinigų didesniam 
bizniui nupirkti. Dėl šios priežas
ties, nors ir turėdamas geriau
sius norus bei prekybinį sugebėji
mą, asmuo tegali įsigyti tik labai 
mažą, dažnai ne jo mėgiamos 

branžos biznelį, kuriame, kaip ge
ras plaukėjas mažoje kūdroje, ne
galės jis savo talento pilnai pa
naudoti. Didesniam žmonių skai
čiui susibūrus į kooperatinę ar 
akcinę bendrovę lengviau galima 
sutelkti žymiai didesnį kapitalą, 
kas įgalintų imtis biznio žymiai 
platesniu mastu. Gabiems ir sąži
ningiems prekybininkams vado
vaujant, toks biznis laikui bėgant, 
gali išaugti į stambių prekybos 
įmonę, kurios nauda neabejoti
nai būtų svarbi ne tik šios bendro
vės nariams, bet ir visiems lietu
viams, nes tai būtų ekonominis 
atspirties taškas, kuriame kon
centruotųsi ir iš jo išplauktų ma
terialinė parama ten, kur, mūsų 
teisingu supratimu, būtinai yra 
reikalinga. Kooperatiniais pagrin
dais organizuojamon bendrovėn 
tilptų visi net ir tie, kurie tiesio
giniai bizniu nesiįdomauja, bet 
įmokėję savo įnašą, gale metų už 
jį gautų dividentų, kuris gali bū
ti aukštesnis už banko mokamus 
procentus.

Akciniais pagrindais įsteigtos 
bendrovės veikimas būtų lankstes
nis ir gauto pelno panaudojimas 
ne taip griežtai įstatymų riboja
mas. Tačiau akcinėms bendrovėms 
yra aprėžiamas narių skaičius, ši 
aplinkybė, norint sudaryti dides
nį kapitalą, kiekvieną bendrovės 
narį įpareigoja įmokėti didesnį 
įnašų, arba tų įnašų garantuoti 
kitokiu judomu ar nejudomu tur
tu. (Yra keletas akcinių bendro
vių rūšių). Prekybinės organiza
cijos būdų galima būtų pasirinkti 
pagal šiuo reikalu besidominčių 
pageidavimus ir nusistatymų.

AR VERTA ŠIA KRYPTIMI 
PAGREITINTAI VEIKTI?

Suprantama, niekas mums jokių 
terminų negali nustatyti. Mes pa
tys turime sekti vietos gyvenimo 
raidų ir joje tinkamai susiorien
tuoti. Iš patyrimo žinome, kad 
kas vėliau arba paskutinis ateina, 
tas randa visas vietas jau užim
tas. Delsiant tatai gali įvykti ir 
šiuo atveju. Be to, kurie tarsi tam 
ir gimę, kad visame pasaulyje 
bizniautų, į biznį veržiasi ir kiti, 
anksčiau ar drauge su mumis į šį 
kraštų atkeliavę, šia kryptimi eiti 
skatina savystovumo, individualių 
norų bei siekių vykdymo ir dides
nės naudos noras. Suprantama, 
kad savystovus darbas reikalauja 
daug rūpesčio ir intensyvaus jo 
sekimo, tačiau 'geros jo pasekmės 
teikia malonų pasitenkinimą ir 
išryškina žmogiškąją vertę. Dides
nės atsakomybės ir rūpesčių bai
mė neturėtų būti kliūtimi naudin
gų tikslų siekiant. Šios baimės 
vargu mes ar beturime, bet mes 
esame perdaug lėti savų reikalų 
vertinime ir reikiamų tikslų sie
kime. Ši mūsų yda ypač išryškėjo 
išeivijoje, kur mes (veik visur) 
slenkame iš paskos visų kitų. Rei
kėtų jieškoti būdų šios ydos atsi
kratyti, kad ji neliktų paveldima. 
Kad savame krašte mes sugebėjo
me gerai tvarkytis, tai įrodėme. 
Todėl ir išeivijoje neprivalėtume 
būti paskutiniais nė vienoje dar
bo srityje, tame skaičiuje nepa- 
liktinas nuošaliai ir biznio reika
las.

Virži*

APIE SIUNTINIUS

Iš Lietuvos mums tarp ko kita 
rašo: — Tautietis A, gyv. Austra
lijoje, siuntė savo senutei moti
nai penkis siuntinius, bet senutė 
negavo nei vieno. Vietos laiškane
šė žinojo, kad senutė neraštinga, 
padėjo periminėti jos sūnaus laiš
kus ir senutės vardu jam atsakinė
jo. O kai pradėjo ateiti siuntiniai, 
pasidarė įgaliojimus ir atsiėmė 
iš pašto visus 5 siuntinius, moti
nos vardu jam padėkodama. Mies
telio žmonės ėmė stebėtis, iš kur 
ši jaunuolė ėmė puoštis ir parda
vinėti medžiagas. Kai gerokai 
praturtėjo ir atsisakė laiškanešės 
pareigų, sūnaus laiškus pradėjo 
gauti tikroji adresatė ir viskas 
paaiškėjo. Teismas paskaitė šį nu
sikaltimų ne vagyste, o tik apga
vyste ir kaltininkei paskyrė vie
nus metus pataisos darbų.

Neskaitant negausaus skaičiaus 
anksčiau atvykusių lietuvių, mūsų 
emigracija Australijoj yra virš 10 
metų senumo. Atvykome beveik 
visi su kapitalu, lygiu senovės 
egiptiečių monetai, kurią jie mi
rusioms padėdavo po liežuviu, kad 
apmokėtų kelionę į aną pasaulį. 
Per šį dešimtmetį mūsų ekonomi
nis, politinis ir visuomeninis ka
pitalas gražiai šaugo. Tesą, mus 
vežė čia nelyginant negrus savo 
laiku į Ameriką — sveikus, stip
rius, neapsunkintus politinėmis ar 
kriminalinėmis nuodėmėmis, nes 
pasirinkdavo, kokius norėjo. Mes 
važiavome, kadangi neturėjime ki 
tos išeities. Dabar, atrodo, gali
ma būtų jau padaryti mūsų lai
mėjimų ir mūsų gerbūvio balan
sų.

Po sunkios pradžios, materia
liai atkutome nė kiek ne blogiau, 
o gal net geriau, nei kitos emi
grantų tautos, verčiamės neblo
giausiai, apskritai tariant — esa
me normalios socialinės sudėties 
bendruomenė, neieškome niekur 
pagalbos, susiorganizavome gana 
greitai ir, palyginti, gerai, net 
mokomės nepopuliaraus solidumo 
ir solidarumo. Pradėjome pama
žu skverbtis į mokslo sritis, ne vi
sada stipendijomis pasiekiame 
aukštąjį mokslą jaunimui, nors 
šiuo atveju daug iš mūsų pusės 
yra apsileidimo. Mokslas, kaip ži
nome, Australijoj prieinamas vi
siems (kalbu apie aukštąjį moks
lą), bet procentualiai su kitomis 
emigrantų tautomis imant, aka
deminio jaunimo turime lyg ir 
per mažai. Daugumas mūsų gyve
na miestuose, kur, jeigu jau ne

KULTŪRINĖ KRONIKA
DRAMOS 

KONKURSAS
PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS VALDYBA 
SKELBIA JAUNIMO DRAMOS 

KONKURSĄ
(Dvi premijos: tūkstančio ir 

penkių šimtų dolerių)
1. P.L.B. Valdybos skelbiama

me Dramos Konkurse gali daly
vauti viso pasaulio lietuviai kū
rėjai.

2. Dramos taikomos pradžios 
arba aukštesniųjų mokyklų am
žiaus jaunimui. Žanrų ir temų 
pasirenka patys dramų autoriai. 
Dramos sceninis laikas lį — 2 
vai. Pastatymo išlaidos derintinos 
su išeivijos teatrų materialiniu 
pajėgumu. Premijos neskiriamos, 
jei nebus pakankamai vertingų 
ir šias sąlygas atitinkančių dra
mos kūrinių.

3. Dramų rankraščiai parašomi 
mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Atskirame uždardame voke 
duodama autoriaus pavardė ir ad
resas su slapyvardžiu ir dramos 
pavadinimu. Vokai, ant kurių au
toriai užrašys “nelaimėjus neat
plėšti”, nebus atidaromi ir kartu 
su rankraščiu grąžinami autoriaus 
nurodytu adresu.

4. Už dvi geriausias dramas 
skįriamos premijos. Pirmoji 
premija — tūkstantis dole
rių (Mecenatas J.A.V. Lietuvių 
Bendruomenė). Antroji 
premija — penki šimtai do
lerių (Mecenatas Kanados Lietu
vių Bendruomenė).

5. Tas pats autorius gali gauti 
abi premijas.

6. Premijas laimėjusių dramų 
pastatymo teisę trejus metus nuo 
premijos įteikimo dienos turi Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

7. Konkurso Jury Komisijos su
dėtis P.L.B. Valdybos bus pa
skelbta vėliau.

8. Paskutinė data konkursi
niams rankraščiams įteikti (pašto 
išsiuntimo data). — 1961 metų 
spalio mėn. 1 d.

9. Rankraščius siųsti šiuo adre
su: P.L.B. Valdybos Sekretorius 
p. Kęstutis Grigaitis, 622 Daven
port Rd., Toronto, Ont., Canada.

PASAULIO LIETUVIŲ B-NĖS 
VALDYBA 

Toronto, 1960 m. liepos 16 d.

LIETUVOS IŠEIVIŲ KNYGOS
Pilnus naujų knygų, surikiuotų 

pagal tarptautinę dešimtainės bib
liografinės klasifikacijos sistemą, 
sąrašus skelbia ka antras mėnuo 
Vytauto Sauliaus leidžiama “Kny
gų Lentyna”. Tačiau jos ketvirta
sis numeris pasirodys tiktai rug
sėjo mėn. pabaigoj ir apims ge
gužės — rugpiūčio mėn. išleistas 

universitetai, tai yra kitos spe
cialios mokslo įstaigos: kolidžai ar 
institutai. Australijoj jaunimo 
mokymas nesudaro nepakeliamų 
sunkumų. Be to, stipendijos čia 
skiriamos pagal mokslo pažangą, 
nereikalingos jokių “dėdžių” pro
tekcijos, o pasirinkusiems moky
tojų profesiją, stipendijos skiria
mos neatsižvelgiant į tėvų uždar
bį. Daug kartais čia pašiepiančiai 
pavadinamų “ponų”, besimokyda
mi Lietuvoje, net ir sapnuoti ne
galėjo apie tokias puikias moky
mosi sąlygas, kurias čia turi jau
nimas. Manau, kad to priežastimi 
yra kvalifikuoto darbininko ir 
pradedančio akademiko atlygini
mų mažas skirtumas. Tačiau čia 
pamirštama apie socialę padėtį as
mens, baigusio aukštąjį mokslų, 
kuri visada buvo, yra ir bus skir
tinga. Neleidžiant į mokslus jau
nimo, dėl laikinos materialinės 
naudos nukenčiama moraliai, o 
vėliau taip pat ir materialiai la
bai daug.

Bendruomenė privalėtų pagal
voti apie pilnesnį koncentravimą 
ir mibilizavimą mūsų veikimo ne 
tik darbo dienoms ir šventadie
niams, o ape planavimų ir realiza
vimų mūsų visų galimumų ir už
davinių, kad būtų parengta jauno
ji karta ateities veiklai. Mes ne
galime gyventi svajonėmis, bet 
turime palikti prabėgusiojo gyve
nimo pozityvinius pėdsakus ne tik 
savųjų tarpe. Mes turime mora
liai laimėti, daug duoti tautai 
prieš tai, kol galūtinai ištirpsime 
kitų tarpe. Mes turime nukreipti 
savo veikimą tinkama vaga, nes 
šiuo metu vis dėlto einame, bren

knygas. Žemiau paminėsime tik 
svarbiausius šio pusmečio leidi
nius.

★ Bendrybės. Išleisti platesnis 
“Draugo” knygyno ir trumpas Im- 
maculata leidyklos katalogai, Lie
tuvių Enciklopedijos XX tomas 
bei vienintelė knyga vaikams — 
Algis Trakys ir taksiukas šleivys 
pagal pirmo lietuviško piešto fil
mo (kartūno) rankraštį.

★ Filosofija. Išleista kun. Dr. 
V.T. Žiūraičio disertacija “Das 
Wesen der menschlichen Person- 
lichkeit”.

★ Tikėjimas. Pasirodė katalikų 
katekizmas, išverstas iš labai pa
plitusio Vokietijoje “Katholischer 
Katechismus der Bistiimer Deu- 
tschlands”; Tomo Kempiečio 
“Kristaus sekimo” vertimo tre
čiasis leidimas (vertė O. Laba
nauskaitė) Novena į Išv. Kryžių; 
Mary save us (Sibire ranka ra
šytos maldaknygės angliškas ver
timas) ir Catalogus custodiae Li- 
tuaniae (T.T. Pranciškonų JAV- 
se).

k Visuomeniniai mokslai. Pran
ciškonų gimnazijos Antonianum, 
Čikagos aukšt lituan. mokyklos 
Gintaras bei Marianapolio leidi
nys anglų kalba. Išleistieji ALTos 
suvažiavimo (1959 m. gruodžio 
mėn.) knyga, SLA deimantinės 
sukakties seimo darbai ir rapor
tai. B. Railos 1946-1958 m. strai
psnių politikos, visuomenės, idė
jų klausimais rinkinys. Tamsiau
sioji prieš aušrų yra stambiau
sioji šio skyriaus knyga (448 
psl.). Iš svetimomis kalbomis 
knygų žymėtinos: kun. Dr. J. Gu
tausko Dieu et la religion de l’en- 
fant ir P. Zundės “Allgemeinbil- 
dende Schulen in Sowjetlitauen”.

★ Kalbotyra. V. Pėteraičio Lie
tuviškai angliško žodyno II lai
da buvo seniai laukiama; pirmo
ji jau išparduota.

★ Taikomieji mokslai. Pašto 
ženklų albumas “Lietuva” yra tik
ra dovana filatelistams.

★ Literatūra. Poezija: M. čer- 
neckytės-Sims "Ant kryžk. senų” 
ir R. Kisieliaus “Pirmoji sėja”. 
Ateitininkams jų žurnalas “Sukū
rys” (Čikagoje) išleido J. Rač
kausko paruoštą “Daug dainelių”. 
Apysaka: P. Andriušio “Rojaus 
vartai”. Romanas: V. Alanto 
“Tarp dviejų gyvenimų”.

k Atsiminimai: A. Kutkaus 
“Dainininko dalia” ir kan. M. 
Vaitkaus “Keturi ganytojai” (R. 
kat. arkivyskupai Matulevičius, 
Karevičius, Skvireckas ir gr. kat. 
vyskupas P. Būčys). Italijoje pa
sirodė vilniečio J. Kalinauskio 
(1835-1907) biografija, J. Calo- 
faro parengta, ir pavadinta “Al 
Carmelo attraverso la Sibiria”. 

dame, senstame ir tirpstame sveti
moje aplinkumoje mažiausiojo 
atsparumo kryptimi, nuolat pasi
teisindami, kad kažkas mums 
kįįudo.

Galime pasakyti aiškiai: kolkas 
nematome_apčiuopiamų galimumų 
mūsų emigracijai politinio laimė
jimo keliuose ir drebančiuose dėl 
savo gerbūvio Vakaruose, taigi 
reikėtų gal pagalvoti, kad bent 
mūsų moralinis laimėjimas nenu
kentėtų. Amžiuje, kada melui pa
naudojami mokslo ir technikos 
laimėjimai, humanistai pripažins, 
kad svarbesnis yra moralinis lai
mėjimas, negu trumpalaikis po
litinis pasisekimas, juo labiau, 
kad j pasaulinių dalykų eigų ne
turime nė mažiausios įtakos, o 
mus pačius liečiančiuose reika
luose dažnai pasireiškia trumpa
regiškumas.

Politinėje veikloje negalime, 
suprantama, leisti, kad mūsų pro
testo balsas nutiltų ar nusilpnė
tų. Vakarai būtų tik patenkinti, 
jeigu protesto balso mes daugiau 
nekeltumėm. Protestuodami vis- 
dėlto turime minimalines galimy
bes mūsų reikalų patvarkymui, 
nes, jeigu nutilsime, tai visi leng
viau atsidus ir be susikalbėjimo 
pritars, kad pavergtųjų tautų by
los nėra. Protesto balsas bus stip
resnis, mūsų pėdsakai pastoves
ni, jeigu juos perduosime sveti
miems ir būsimoms lietuvių kar
toms. Bet tai galės padaryti aka
demikai, o kiti jiems tik padėti. 
Apskritai mūsų bendruomenės gy
venime nėra blogai, bet galėtų 
būti geriau.

Lietuviai 
Pasauly

★ Ryšium su “Pavergtųjų Tau
tų Savaite”, Vašingtono radijo 
stotis WEAM š.m. rugp. 7d., sek
madienį 12 vai., transliavo Juozo 
Kajecko, Lietuvos atstovo JAV, v 
intervjų apie Lietuvą .

Intervju užtruko 30 min. Ta pa
čia proga anksčiau paminėta radi
jo stotis perdavė Lietuvos Himnų.

k A. Vilčinskas, buvęs Didž. 
Britanijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkas, šių metų pa
vasarį sėkmingai baigė aukštąjį 
technikos mokslų ir išlaikė Lon
dono universiteto egzaminus Ba
chelor of Sciene (Eng.) laipsniu.

Jaunas inžinierius — 22 metų 
amžiaus — pradeda dirbti West- 
minsterio statybos konsultantų 
projektavimo biure.

k Š.m. liepos 10 d. mirė muzi
kas Julius štarka. Gimęs Ukmer
gės apskr., Lėlių kaime, 1910 m. 
baigė Varšuvos . konservatorijų. 
Nuo pirmosios lietuviškos operos 
įsikūrimo dienos iki 1944 m. bu
vo jos choro dirigentas. Taipgi 
jis buvo vienas iš Kauno muzikos 
mokyklų kūrėjų. Mokytojavo Kau
no konservatorijoje. Tremtyje, 
Vokietijoje, buvo suorganizavęs 
vyrų chorų. Mirė Brooklyne, N. 
Y. Amerikoje.

k Š.m. liepos 17 d. mirė Dr. 
Juozas Trečiokas. Gimęs 1898 m. 
Svėdasų parapijoje. Mokėsi Mask
vos universiteto medicinos fakul
tete. Vėliau tobulinosi Paryžiuje 
urologijos ir Veneros ligų srityse. 
Buvo vienas žymiausių Lietuvos 
specialistų šioje srityje. Dalyvavo 
visuomeninėj veikloj. Mirė Čika
goje, Amerikoje.

★ Š.m. birželio 27 d., Bostone, 
Amerikoje mirė med. gydytojas 
Dr. Domininkas Pilka. Jis yra lie
tuvių-anglų kalbos žodyno ir kelių 
mokslo veikalų autorius.

LIETUVIŲ KALBOS TARMIŲ 
TYRINĖTOJAI

Aštuonių mokslinių darbuotojų 
grupė išvyko į Šilutę lietuvių kal
bos tarmių tyrinėjimo darbams 
tęsti; darbas bus vykdomas ir 
Klaipėdos rajone. Bus užrašomi 
žodžiai didžiajam lietuvių kalbos 
žodynui; kartu bus užrašomi vie
tovardžiai ir tautosakos dalykai. 
Ekspedicijos metu bus daromi ir 
magnetoniniai įrašai.
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MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS SOVIETINIO GYVENIMO FAKTAI!
REIKŠMINGA DIENA

Šių metų liepos mėn. 30 d. įvy
kęs Melburno Lietuvių Klubo me
tinis susirinkimas laikytinas ne
eiliniu, nes jis vyko jau savuose 
Lietuvių Namuose. Nuo tos die
nos atverčiamas naujas Melburno 
lietuvių gyvenimo lapas, naujas 
ta prasme, kad visiems Melburno 
lietuviams bei jų organizacijoms 
atidaromos ne svetimų, bet savu 
namų durys kultūriniam, ben
druomeniniam ir pramoginiam 
naudojimui.

Tikėkime, kad anksčiau pasi
reiškę kai kurie nesklandumai iš
nyks ir iš Lietuvių Namų skleisis 
broliško bendravimo ir sugyveni
mo dvasia.

Susirinkimų pravedė M.L. Klu
bo pirmininkas Adomas Vingis, 
pasikvietęs dienos sekretoriumi 
Nikodemų Butkų. Pagerbus metų 
laikotarpyje mirusius klubo na
rius — Borisų Dainutį ir Stasį 
Pankevičių — Klubo pirmininkas 
A. Vingis padarė plačių metinę 
darbų apžvalgą. Ypač pirmininkas 
pabrėžė, kad šių metų darbai bu
vo paženklinti noru padaryti Lie
tuvių Namus tinkamus, kiek sųly- 
gos ir ištekliai leido, lietuviškų 
organizacijų bei visų Melburno 
lietuvių naudojimuisi.

To siekiant buvo atliktas na
mų remontas, padaryti priestatai 
bei patys namai išpuošti. Klubo 
Pirmininko žodžiais, didžiausios 
niciatyvos, energijos ir daugia- 

sia darbo įdėjo klubo vice-pirmi- 
ninkas Benediktas Zabiela.

Daug remonto darbus atliekant 
padėjo p.p. Ablonskis, Baltokas, 
Baltrūnas, Balsys, Braniška, Bud
rius, Cinėnai, červinskas, Dargia, 
Dimidavičius, Dranginis, Gabas, 
Jovarauskas, Kudirka, Petrašiū- 
nas, Prašmutas, Savaitis, Stepo
navičius, Tamašauskas, Vacber- 
gas, Valys, Varškys ir kiti Klubo 
Tarybos nariai.

Tenka čia geru žodžiu paminė
ti, kad Lietuvių Namus puošiant 
daug prisidėjo menininkai p.p. 
Adolfas Vaičaitis ir Teisutis Zi
karas, išstatydami savo meno ku
rinius ir p.p. Baukus ir žiedas, 
jau anksčiau padovanoję savo kū
rinius.

Visiems kuo nors prisidėjusiems 
prie minėtų darbų buvo išreikšta 
padėka.

Apie finansinę klubo padėtį 
pranešė klubo iždininkas Ignas 
Alekna ir klubo atskaitomybės 
vedėjas Vladas Jakutis, kuris iš
samiai išaiškino finansinę padėtį 
ir sųmatos vykdymų per pereitus 
finansinius metus. Be to, p. Ja
kutis patiekė Klubo Tarybos pri
imtų 1960-61 metų sąmatų.

Iždininko pranešimu, silpnokai 
buvo pildomas pasižadėjimų (vek
selių) išpirkimas. Pereitais metais 
pilnai pasižadėjimus išpirko p.p. 
H. Kaladė, J. Petrašiūnas ir P. 
Šėkas. Linkėtina, kad šiais metais 
pasižadėjimų davėjai pajustų rei
kalų juos tesėti.

Kontrolės Komisijos aktą per
skaitė J. Petrašiūnas.

Klubo Tarybos apyskaita, ne
sukėlus! didesnių diskusijų, Kon
trolės K-jai siūlant, susirinkimo 
buvo priimta. Tačiau susirinkimo 
dalyvių buvo atkreiptas naujos 
Tarybos dėmesys j reikalų pagy
vinti skolos išmokėjimų, už kurių 
svetimiesiems dabar reikia mokė
ti apie 80 svarų metuose vien tik 
palūkanų, o tie pinigai juk galėtų 
būti panaudoti Lietuvių Namams 
tobulinti.

Greitesnei skolos išmokėjimo 
akcijai pradžių čia pat susirinki
me davė kultūros darbuotoja ir 
nuoširdi lietuviško darbo rėmėja 
žilagalvė šiaulietė Teklė Klupšie- 
nė (dėl savo amžiaus jau nebe
dirbanti), įmokėdama Klubo ka- 
son 5 svarų paskolų. Pradėtų jos 
akcijų tęsė p.p. P. Dranginis, J. 
Kuncaitis, Tamošaitis ir J. Varš
kys, taip pat įmokėdami Klubui 
papildomų paskolų.

Reikia tikėtis, kad naujoji Ta
ryba sėkmingai tų akcijų tęs, o 
mums, Melburno lietuviams, jų 
reikia visu nuoširdumu paremti.

Tarybos Rinkimų komisijos pir
mininkas L. Vacbergas paskelbė 
slaptu korespondenciniu būdu iš
rinktos naujos M.L. Klubo Tary
bos sudėtį. Jų sudaro: I. Alekna, 
J. Antanaitis, K. Baltokas, V. 
Bartuška, Z. Budrikis, J. červins
kas, J. Jablonskis, V. Jakutis, 
A. Krausas, Z. Marengolcas, J. 
Meiliūnas, P. Morkūnas, S. Stan- 
kūnavičius, B. Vanagas ir J. Va
lys.

Po susirinkimo jo dalyviai dar 
turėjo progos prie alaus stiklo 
pasišnekučiuoti ir B. Zabielos or
kestrui grojant pasilinksminti.

Bufetui vadovavo L.K. Tarybos 
narė p-lė O. Matulionytė, talkina
mų kitų ponių, kuri ir kituose šių 
metų klubo parengimuose tų rū
pestį ir vargų su atsidėjimu te
sėjo.

Baigiant reikia palinkėti nau
jajai M.L. Klubo Tarybai sėkmės 
jos darbuose, o Lietuvių Namams
— likti visų Melburno lietuvių
— jaunimo ir senimo — nesu
griaunama lietuviško darbo tvir
tove.

Rimas Vėtra

ŽODIS TĖVAMS
ATVESKITE VAIKUS 

1 SKAUTŲ EILES
Visai aišku, kad lietuviai tėvai 

nori užauginti sau artimus lietu
vius vaikus. Aplinka tačiau vei
kia taip, kad nededant pastangų, 
vaikai darosi kasmet - svetimesni, 
kasmet labiau tolsta lietuvybės, o 
tuo pačiu tėvų. Šiam reikalui tė
vams gali daug padėti lietuvių 
jaunimo organizacijos, o pirmoj 
eilėj skautai. Rugsėjo mėnesį, 
Tautos Šventės proga, skautai vi
sad sueina tunto sueigai. Mel
burne tokia sueiga su laužu 
įvyks Lietuvių Namuose rug
sėjo 10 d. 4 vai., šeš
tadienį. Atveskite savo jaunuo
sius, ateikite patys. Skautų bičiu
liai ir rėmėjai prašomi pa
vėžėti tų vaikus, kurie ki
taip neprisiruoštų ar būtų dėl ku
rių nors priežasčių sutrukdyti. Su
eigoje kviečiami dalyvauti ir visi 
vyresnieji, kurie kada 
nors yra davę skautų įžodį. Tai 
bus gražiausias Tamstų įprasmini
mas šių metų Tautos Šventės. Te
gu Jūsų sūnus, duktė ar kaimyno 
jaunuolis bei jaunuolė įstoja į 
skautų eiles. Rugsėjo 11 d. tuntas 
su vėliava dalyvauja pamaldose.

Vasara čia pat. Kalėdų atosto
gų metu tuntas ruošia s t o v y k- 
1 ą. Tai bus geriausia proga ir 
poilsiui, ir naujoms draugystėms 
užmegsti, ir lietuvių kalbai pagi
linti. Vyresnieji vasarų vyks į 
Sidnėjų, j tautinę visos 
Australijos stovyklų, kuri prasi
dės gruodžio 29 d.

Tuntininkas

MOKYKLOSE RUSŲ KALBA 
YRA NEMĖGIAMA

“Tarybinės mokyklos” 5-me nu
meryje K. Delikatnas straipsnyje 
“Mokinių aktyvinimo problemos 
klausimu” patiekia būdingų smul
kmenų: “Štai kartų penktoje kla
sėje po rusų kalbos pamokos, ku
rių vedė prityrusi mokytoja, į 
klausimų, kurie dalykai jums la
biausiai patinka?”, mokiniai vie
nas per kitų pradėjo šaukti: “an
glų kalba”. “Kodėl? Kodėl ne ru
sų?” Ir mokiniai paaiškino, kad 
per anglų kalbos pamokas viskas 
taip įdomu, visada sužinai kų nors 
naujo. Aišku, mokiniai negalėjo 
pasakyti tiesiai, kad jiems yra į- 
grisusi okupanto kalba.

BASLIAI ĮMONĖJE
Šiaulių Žalių odų apdirbimo 

bazės pastatai yra avariniame sto
vyje. Nerasdami kitos išeities, odi
ninkai paramstė savo bazės lubas 
basliais, ir dabar patalpos labiau 
panašios į miškų, negu į odų san
dėlį.

-Kaip teko nugirsti, odininkai 
ketina paimti dar vienų baslį ir 
užtvoti juo LŪT Lengvosios pra
monės valdybos vadovams, kad 
pastarieji surastų lėšų bei sta
tybinių medžiagų bazės kapitali
niam remontui.

DUONA SU SULA
Lietuvių liaudies pasaka pori

na, jog čigonas niekad negaunųs 
pavalgyti duonos su sula: mat, 
rudenį yra duonos, bet nėra, su
los, o pavasarį yra sulos, bet nėra 
duonos...

Dar blogiau atsitiko Šiaulių tak- 
somotorų ūkio profilaktorijui. Jo 
statytojai gavo vamzdžius cent
riniam šildymui įvesti, bet netu
rėjo radiatorių. Kai jie vamzdžius 
atidavė Pavenčių cukraus fabri
kui — gavo radiatorius. Taigi 
profilaktorijus dabar nei rudenį, 
nei pavasarį negali įvesti centri
nio apšildymo.

VAIKAS BE NOSIES
Šiaulių Statybos — montavimo 

valdybos Nr. 20 teritorijoje yra 
apgriuvęs priešgaisrinės apsaugos 
vandens baseinas. Valdyba basei
no neremontuoja, aiškindamas! 
tuo, jog baseinas priklauso ne 
jiems, bet Šiaulių Statybos tres
tui. O trestas savo keliu tvirtina, 
kad baseinas priklauso Statybos- 
montavimo valdybai Nr. 20. Ne
galėdami išspręsti ginčo, statybi
ninkai kreipėsi pagalbos į Šiaulių 
miesto vykdomųjį komitetų. Komi
tetas kreipėsi pagalbos į Staty
bos ministerijų. Kol jie vieni pas 
kitus kraiposi — baseinas stovi 
neremontuotas ir baigia griūti.

Tarp dviejų auklių vaikas vi
sada be nosies...

KOPŪSTAI SU BULVĖMIS
Į geležinkelio stotį Krasnyj Li

man atklydo vagonas su raugin
tais kopūstais. Atidarę vagonų, 
geležinkeliečiai drauge su kopūs
tais aptiko ir 4 tonas bulvių.

Vėliau paaiškėjo, kad kopūstai 
priklauso Šiaulių Geležinkelių 
mazgo darbininkų aprūpinimo 
skyriui (DAS), o bulvės — to pa
ties DAS sandėlininkui Vingelevi- 
čiui.

Dar vėliau paaiškėjo, kad šias 
bulves Vingelevičius sukombina
vo sukčiaudamas, apsverdamas ko
lūkiečius.

O dar vėliau jau nieko nebepa- 
aiškėjo, nes DAS viršininkas 
Presmanas padarė viską, kad pro
kuratūra perduotų Vingelevičių 
jam perauklėti.

Dabar niekam neberūpi nei bul
vės, nei kopūstai.

TRIUŠIAI SU RAGAIS
Šiaulių rajkoopsąjungos paji

ninkai labai apsidžiaugė, perskai
tę laikraštyje “Kooperatininkas” 
žinutę, kad jų valdytojas įsteigė 
triušių fermų. Tačiau koks buvo 
jų nustebimas, kai, nuėję į fermą, 
vietoje veislinių triušių jie pama
tė... karves!

— O kam terliotis su triušiais, 
jeigu viena gera karvė šimtų triu
šių atstoja? — atkirto valdyto
jas Šteinas į pajininkų priekaiš
tus.

Ir, patvirtindamas savo teigi
nius, jis užveisė fermoje dar ir 
arklių bandų.

Dabar iš triušių fermos ne tik 
ragai kyšo, bet ir girdėti žven
giant!

PRAŠO PRAVĖDINTI
Šiaulių Statybos tresto medžio 

apdirbimo kombinato stalių svei
kata tikrinama kas dvi savaites.

Gydytojai aiškina, kad taip daž
nai sveikata tikrinama dėl to, jog 
kombinate nėra ventiliacijos.

Staliai gi kalba, kad būtų daug 

L
J.E. KAZĖNO

Elvios Espresso Kavine 
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SEKMADIENIAIS — nuo 3,30 iki 12 nakties

744B GEORGE ST., CITY, 
Tel. MA 1463

geriau, jeigu kombinato vadovai 
įrengtų ventiliacijų patalpomis iš
vėdinti, o pačius plaučius jie ir 
patys išvėdinsią, be gydytojų pa
galbos.

MOTORIZUOTOS MINTYS
Einu ir žiūriu: kaip pašėlęs gat

ve skrieja motociklistas, ir ne vie
nas o dar su mergina! Pavydas 
griebė už širdies: o kodėl aš ne- 
galiu kaip koks atomas gatvėmis 
lakstyti?

Bėgu į knygynų! Prisiperku 
techninės literatūros apie moto
ciklus! Nusiperku motociklų, pa
niekinęs posakį: “buvo du broliai 
protingi, o trečias... motociklis- 
tas!”

Pradedu važinėti. Lakstau 
plentais, laukais, šunkeliais... Ir 
staiga pššš.. Supliuško padanga! 
įsimetu savo mašinų į pakeleivin
gų sunkvežimį ir parsivežu namo. 
Ir pradedu ieškoti naujos padan
gos.

Išlandžiojau savo rajonų — nė
ra, išlandžioju ir prie ausies pri
limpa: ‘Padangų? Prašau! Penki 
šimtai!”

Kų gi, perku iš spekulianto...
Ir vėl lakstau-laukais! Sugenda 

alkūninis velenas, — vėl pėsčias 
lakstau po rajonų — nėra! Vėl. 
tipelis prie ausies: “Alkūninį ve- 1 
lenų? Prašau! Keturi šimtai! Ne
pirksi — nevažiuosi!” Perku, kų 
gi bedarysi?!

Ir vėl siaučiu plentais ir lau
kais! Vėl sugenda.

Sėdžiu ant sugedusio motocik
lo ir su pavydu žiūriu į pėsčiuo
sius — kokie jie laimingi! Nei su 
spekuliantais reikia bendrauti, nei 
pulti į neviltį, kai parduotuvėse 
nerandi atsarginių dalių!

štai kokios motorizuotos mintys 
sukinėjasi galvoje prieš įsigyjant 
motociklų ir juo bevažinėjant, 
tiksliau — beremontuojant.

"Šluotoje" rašo S. Rauluševičiui

JIE DIRBA NE SAU
Vasario 16-tos Gimnazijos mok. Reginos Mariūnaitės reportažas

“Savo tėvui esu skolingas už 
gyvenimų, tačiau savo mokytojui 
esu skolingas už kilnų gyvenimų”, 
kadaise dėkojo Aleksandras Ma
kedonietis, prisimindamas savo 
garsųjį mokytojų Aristotelį. Pa
naši mintis kyla ir man, Vasario 
16 gimnazijos mokinei. Nesitikiu 
pasiekti Aleksandro garbės, tačiau 
gimnazijos pasiaukojusiems moky
tojams liksiu dėkinga ne mažiau 
kaip anas Aristotelio mokinys.

Kukli ir paprasta mūsų gimna
zija iš lauko. Gerokai susenusi, 
truputį apgriuvusi. Tačiau tai tik 
toks pastatas. Kiek jame yra pa
siaukojimo, suprasi, mielas skaity
tojau, iš tolimesnių mano eilučių 
apie gimnazijos mokytojus.

Kuklūs yra mūsų mokytojai. 
Spaudoje jie nesigarbina ir nesi
giria didžiais darbais. Kaip ir visų 
mokytojų, taip ir mūsiškių dalis 
ta pati — daug kitiems duoti ir 
nevisada už tai būti įvertintu.

Mūsų gimnazija išsilaiko dvejo
pomis aukomis: daugelio taurių 
lietuvių pinigais ir mokytojų pa
siaukojimu.

Verti jie gilios padėkos ir nusi
pelnę pagarbos. Kas liktų iš lietu
viškojo Vokietijos jaunimo, be 
mokytijų pasiaukojimo! Už skur
dų raštininkėlio atlyginimą triū
sia jie Lietuvos ateičiai, kovoja 
su nutautinančia laiko dvasia. Kai 
kurie jų galėtų mokytojauti pra
bangiose vokiečių gimnazijose, o 
vis tiek liko skurdžiuose barakuo
se su lietuvišku jaunimu. Jauni
mas tai pastebi ir iš jaunos šir
dies dėkoja.

Kviečiu Jus, skaitytojau, užsuk

ti valandėlei mūsų gimnazijon. 
Pasibelskime tamsiame koridoriu
je į direktoriaus kabinetų. Mažu
čiame kambarėlyje priims mus 
laikraščiais, raštais ir knygomis 
apsikrovęs Dr. Jonas Grinius. 
Kiek direktoriškai griežtoku vei
du, jis džiaugsis lietuviškuoju jau
nimu, bet čia pat apgailestaus pa
talpų ir mokslo priemonių stoką ir 
pasiskųs dėl besibraunančio ame
rikietiško paviršutiniškumo. Anais 
laikais Dr. Grinuis profesoriavo 
Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune, dabar dėsto aukštosiose 
klasėse literatūrą ir filosofijų. Vy
dūniškai tariant, jisai stengiasi 
išauklėti taurios dvasios krikščio
nis humanistus, busimuosius lie
tuvius inteligentus.

Tame pat kambarėlyje darbuo
jasi ir mokytojas Tautvydas Gai
lius, gimnazijos inspektorius, an
glų kalbos, sporto mokytojas ii' 
berniukų bendrabučio “užveizda”. 
Tai vienas pirmųjų mūsų gimna
zijos mokytojų, kuris, besikeičiant 
direktoriams, visada stipria ran
ka vadovauja gimnazijai. Ilgai mi
nės Heseno ir Viurtenbergo krep
šininkai Gailiaus sportininkus. 
Gimnazijos komanda yra taip iš
mankštinta, kad žaisdama su vo
kiečiais visada “sumala” jų rink
tines.

Kaimelio koplytėlėje sekmadie
niais ir tautinių švenčių dienomis 
gimnazijos kapelionas Dr. kun. 
Juozas Navickas suburia mokslei
vius katalikus pamaldoms, čia ir 
lietuviškai pagiedama ir lietuviš
ki pamokslai įdiegia savaitei idea
lių minčių. Mūsų kapelionas yra 

ilgokos pedagoginės patirties ku
nigas. Lietuvoje ilgai kapeliona- 
vo gimnazijose, dėstė seminarijo
se Lietuvoje ir Romoje.

Evangelikams jaunuoliams pa
maldas atlaiko parapijos vietinis 
kunigas, arba atvyksta kartais 
kun. Martynas Klumbys. Gimna
zijoj evangelikus tikybos moko 
mokytojas Fridrikas Skėrys. Be 
vokiečių kalbos ir matematikos, 
mokyt. Skėrys skęsta visuomeniš
koje veikloje, žiūrėk, čia veikia 
su evangeliškuoju jaunimu, čia 
vėl renka jaunimui aukų atosto
gų kelionei Norvegijon ar kitur, 
organizuoja religinius kursus dva
siai atnaujinti grįžusiems mokslei
viams iš “religinės laisvės” šalies 
Lietuvos.

Raketų, robotų laikais kaip išsi
verstų mūsų gimnazijos: inžinie
riai be mok. Salemono Antanai
čio, matematiko jau iš prigimties. 
Jis, tai vėl vienas pirmųjų gimna
zijos pranokėjų. Matematika — 
mokslas berniukams, tačiau savo 
mokytoj išku paprastumu, patirti
mi ir jumoru sužavi jis matemati
ka kartais net ir mergaites. Gero
kai perkopęs per kapų metelių, S. 
Antanaitis vis triūsias! tarp viso
kių vamzdelių, birbynių, neono 
lempų, elektrinių kontaktų ir kito
kių fizikos kabineto “spąstų”. Ogi 
mūsų gimnazijos fizikos kabine
tas, tai perdžiūvusių lentų būda, 
užtamsyta apykiauriu užklotu. 
Na, bet atomo skaldytojas prof. 
Hann irgi panašiose sąlygose ėmęs 
gaminti atominę bombą.

Vaižgantiško pasiaukojimo yra 
mokytoja Dr. Jonė Deveikė. Kas 

dvi savaites palieka Sorbonos uni
versitetų ir atvyksta dulkėtan 
Hiutenfeldan pas pamėgtąjį lie
tuviškąjį jaunimų. Čia ji dėsto 
Lietuvos istorijų, pasaulinę ūkio 
geografijų ir kt. Lietuvoje buvu
si žymia asmenybe, o dabar dar 
žymesne istorike. Jinai dėsto Lie
tuvos praeitį Lietuvos nemačiu
siam jaunimui. Ne tik mokslu pa
traukia jaunimų, bet ir žaviomis 
parko rožėmis, atvežtomis iš Pa
ryžiaus. Būsimiems diplomatams 
mokyt. Deveikė dėsto ir prancū
zų kalbą.

Skaitytojau, tikrai esate jau su
sipažinęs su mūsų mokytoju Vy
kintu. Iš spaudos. Jis — tai lietu
vių kalbos mokytojas Stepas Po- 
vilavičius Vykintas. Lietuvoje ji
sai buvo žurnalistas, diplomatinė
je tarnyboje, visuomenininkas ir 
kt. Tautinių švenčių progomis S. 
Vykintas ir dabar prabyla paskai
tininko lūpomis ir širdimi suriša 
naująją kartą sū tėvynės praeiti
mi.

Mokslas gražus dalykas Lietu
vos ateičiai ir pasaulio kultūrai. 
Tautas tačiau dabar ne visada 
mokslas suartina. Daugiau menas 
ir daina. Apie mūsų gimnazijos 
mokslų vargu ar daug prabyla 
vokiškoji spauda, tačiau neretai 
aprašo gimnazijos chorų. Ir jis 
vertas tai. Ilgametės patirties mo
kytojas Motgabis sugeba senas 
lietuviškas dainas perteikt jaunom 
sielom. Dainos sužavi, dainos virs
ta gimnazijoj sutartinėmis, dainos 
žavi svečius. Mokytojas Kazimie
ras gana plačiai keliauja ir po 
pasaulį su savo mokiniais — jis 
dėsto geografiją.

Kuriam berneliui teks mūsų 
gimnazistė, tai jis džiaugsis. Ji at
sineš kraitelio pilnų skrynių. Ir 
ko ten nebus? Ir rietimai audinių, 
ir tautinių mezginių, ir juostų 
margaspalvių. Tai vis Hertos Mot- 

gabienės, rankdarbių mokytojos, 
paskatinimo dėka.

Ispanai giriasi Picaso, prancū
zai — Cocteau, mes — dailininku 
Alfonsu Krivicku. Ir būtų gaila, 
jei šis jaunas dailininkas nepagar
sėtų plačiau. Modernusis menas 
jam nesvetimas, ir karikatūros lie
tuviams artimos. Gimnazijos sie
nos papuoštos jo mokinių dailės 
darbais. Jisai varžosi su vokiečių 
gimnazijomis dailės parodose. Kas 
ruoš kas neruoš kokių šventę, bet 
neišsivers be mok. Krivicko tep
tuko ar žirklių. Paprastai popie
rius jo rankose ima gyventi, pra
byla vaizdais ir tai nepamiršta
mais. Meną mok. Krivickas stu
dijavo Aukštojoj Dailės mokykloj 
Kaune, vėliau Vokietijoje, šalia 
dailės, mok. Krivickas dėsto Lie
tuvos ir visuotinę istorijų.

Ilgai Belgijoje kapelionavęs ir 
baigęs Liuveno universitete soci
alinius mokslus, kun. Jonas Dėdi
nas prieš metus atvyko mūsų gim
nazijon dėstyti visuomenės moks
lų tam, kad* įvestų mūsų busimuo
sius inteligentus į aukštąsias vi
suomenės vietas, šalia to, kun Dė
dinas dėsto lotynų kalbą, mate
matikų ir gamtų.

Atvyksta lietuviškomis pavar
dėmis lietuviukai, beveik nelietu- 
viukai. Pirmaklasiai nevisai teu- 
sikalba lietuviškai. Ir čia į jaunas 
galvutes kala lietuviškus sakinius 
ir jausmus naujausia ir jauniau
sia mokytoja Algimanta Šležienė. 
Jai atvykus, mergaitės atgijo, nes 
po ilgesnės pertraukos atsirado, 
kas moko jas sporto ir kūno kul
tūros.

Paklausyk antram aukšte — 
lietuviškai dainuoja. Praeik pro 
gimnazijos salę — trenkia akor
deonas ir poros suka “lenciūgė
lius”. Žavios dainos, lietuviški šo
kiai, tai vis Alinos Grinienės dar
bo vaisiai. Neseniai čia atvyko ji, 

ir jaunimas pagyvėjo. Mergaitės, 
ypač jaunosios, ilgisi mamytės. 0 
ta mamytė kai kurioms gyvena už 
keleto šimto mylių. Ir bendrabu
tyje mamytę atstoja jo vedėja 
Grinienė.

Antroji mama — mergaičių ben
drabučio vedėjos padėjėja yra 
Vanda Vykintienė. Jinai dirba ir 
gimnazijos raštinėje.

Jūs, skaitytojau, tikrai mokate 
dainuoti “Ich hab mein Herz in 
Heidelberg verloren”. Jei ne dai
nuoti tai nors pašvilpti ar niū
niuoti. Bet... gyvenime pasitaiko, 
kad širdį ne Heidelberge praranda, - 
heidelbergiečiai dulkėtame Hiut- 
enfelde. Taip yra su keturiais mo
kytojais iš Heidelbergo. Tai vo
kiečių kalbos mokytoja p-lė Ma- 
rieta Thys, p. I. Wind, chemijos 
ir biologijos, p. Weigel, moder
niosios istorijos, ir Mister Philip 
Towns (nesukeisti su Townsend!), 
anglų kalbos mokytojas, senas 
britų armijos karininkas. Neabe
jojame, kad jie prarado savo šir
dis lietuviškam jaunimui. Jie mie
lai čia kasdien atvyksta ir myli 
mus.

Tai ir visi mūsų geradariai mo
kytojai, brangus skaitytojau. Ko
dėl apie juos rašau? Lietuviško
je spaudoje nuolatos švenčia savo 
jubiliejus ir pagerbiami įvairūs 
lietuviai veikėjai. Kiek maža pa
gerbia mokytojus! Kol lietuvių 
senosios inteligentijos tarpe bus 
pasiaukojusių mokytojų ir veikė
jų, jaunoji karta liks lietuviška, 
išmokslinta, nuveiks nemaža dar
bų pasaulio kultūroje. Mūsų gim
nazija iš lauko kukli ir apgriuvu
si, tačiau viduje kilniai pagarbi 
pasiaukojusiais mokytojais.

Už savo gyvenimą mes esame 
dėkingi savo tėvams, tačiau už 
mokslą ir kultūringą gyvenimų — 
savo mokytojams.
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g KONTINENTALINIS S
d vyrų ir moterų drabužių siuvėjas Ū
| HEINZ Mc K A Y, g
ft 385 Cabramatta Rd., Cabramatta (prie Golf -klubo) Ū
K . pasius Jums puikiausius kostiumus pigia kainą. ::
g Kalba vokiškai. Autobusas sustoja prie durų. -Į

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES JŠ
(IS KINGS CROSS)

Vienintelė firma Australijoje turinti leidimą siųsti maisto ir " 
drabužių siuntinius tiesiai į Estiją, Latviją, Lietuvą ir USSSR. ; '

ALFAS VALDYBA 
PRANEŠA

VISŲ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBŲ ŽINIAI

XI-ji Australijos Lietuvių Spor
to Šventė įvyks Sydnėjuje 1960 
metais, gruodžio 27-31 d.d.

Varžybos bus pravestos sekan
čiose sporto šakose:

Vyrų ir moterų krepšinis,
Vyrų ir moterų tinklinis,
Vyrų ir moterų stalo tenisas, 
Vyrų ir moterų lauko tenisas ir 
šachmatai.
Visi sporto Klubai prašomi re

gistruotis A.L.F.A.S. V-boj, ko
kiose sporto šakose numato daly
vauti, nuorašus pasiunčiant Syd- 
nėjaus sporto Klubo “Kovas” V- 
bai. Visų sporto šventę liečiančių 
tarpklubinių susirašinėjimų raš
tų'nuorašai turi būti prisiųsti 
A.L.F.A.S. Valdybai.

Melburne
VARPAS I — YMCA 46-36
Geresnis Varpo susižaidimas nu

lėmė ir Varpas gana įtikinančiai 
laimi. Taškai: V. Soha 12, š. Ur
bonas 10, J. Kuncaitis 6, A. šu
tas 6, A. Vaišutis 6, A. Plečkaus- 
-kas 5 ir R, Vaišutis 1.

VARPAS (mot.) — COLLIES 
42-11

Geriausiai sužaidė G. Kalvaity
tė, kurios greitis ir tikslūs mėty
mai sužlugdė Collies komandą. 
Taškai: G. Kalvaitytė 18, D. Ur
bonaitė 14, A. Kalvaitytė 4, A. 
Lazutkaitė 4 ir A. Žilvaitė 2.

VARPAS I — MONSANTO 37-17
Nors buvo žaidžiama su viena 

iš silpsiausių komandų, bet rezul
tatas labai mažas. Taškai: V. So
ha 12, J. Kuhcaitis 9, A. Vaišutis 
8, A. Plečkauskas 6 ir R. Vaišu
tis 2.

VARPAS II — RIMSET 37-33
Geriausias aikštėje J. Valiuke

vičius. Pirmame puslaikyje žaidi
mas geras, bet antrame gynimas 
sušlubavo ir Rimset komanda iš
naudojo šią klaidą, bet laiko sto
ka laimėjimą suteikė Varpui. Taš
kai: J. Valiukevičius 17, G. Gu
daitis 8, R. Kazlauskas 6, G. žvi- 
nakis 4 ir V. Kuncaitis 2.

. VARPAS I — MALAYA HALL 
35-39

V. Sohos pastangos laimėti vie
nam šias rungtynes nepavyko. 
Taškai: V. Soha 18, Š. Urbonas 
6, A. Plečkauskas 6, R. Vaišutis 
2, A. Vaišutis 2 ir J. Kuncaitis 1.

VARPAS (mot.) — V.P.I. 28-19
Varpo merginos gana lengvai 

laimi. Ūgis ir geresnis mėtymas 
turėjo lemiamos reikšmės. Taši 
kai; G. Kalvaitytė 8, A. Kalvai
tytė 6, A. Lazutkaitė 6, O. Urbo
naitė 4 ir A. šilvaitė 4.

VARPAS I — NYLEX 65-29
Žaidimas neįdomus, nes Nylex 

labai silpna komanda. V. Soha 21, 
A. Vaišutis 23, š. Urbonas 9, A. 
Plečkauskas 8, R. Vaišutis 2 ir O. 
Baltrušaitis 2.

VARPAS — CHURCH of 
ENGLAND 39-45

Varpo komanda negalėjo atsi
spirti C. of E. komandos tem
pui, nors pirmasis puslaikis bai
gėsi Varpo naudai. Taškai: V. 
Soha 19, Š. Urbonas 14, A. Jo
mantas 4, J. Kuncaitis 2 ir G. 
Žvinakis 0.

VARPAS (mot.) — MAYNE 
NICKLESS 32-14

G. Kalvaitytės prasiveržimai ir 
D. Urbonaitės tikslūs metimai su
žlugdė priešo komandą ir laimė
ta lengvai. Taškai: D. Urbonaitė 
10, G. Kalvaitytė 10, A. Kalvai
tytė 6, A. šilvaitė 6, D. Girgai- 
tytė ir A. Lazutkaitė 0.

VARPAS II — SOLWEY 39-28
Varpas, turėdamas daugiau pa

tyrimo ir tikslesnius mėtymus, 
lengvai laimi. Taškai: A. Joman
tas 18, J. Valiukevičius 11, J. Kun
caitis 6, G. Žvinakis 2 ir A. Kaz
lauskas 2.

VARPAS I — ST. KILDA 44-55
Pirmame kėlinyje Varpas dar 

laikėsi, bet antrasis kėlinys pri
klauso St. Kildos komandai. Var
po žaidime nesimatė kamuolio pa
skirstymo ir pats žaidimas palai
das. Taškai: V. Soha 2, A. Vaišu
tis 14, Š. Urbonas 8, R. Vaišutis 
5, J. Valiukevičius 4 ir A. Pleč
kauskas 1.

STALO TENISAS
Stalo teniso finale Varpas su

sitiko pajėgią Coburg Harriers 
komandą, žaidimas aukšto lygio 
ir žiūrovai įtemptai sekė, žaidė
jams kietai kovojant dėl kiekvie
no taško. Varpas laimi tris pirmus 
setus, pralošia dvejetą,-bet vėl 
laimi sekančius tris, tuo laimėda
mas A. Rezervo žiemos pirmeny
bes. Laimėti setai: Mark 2, A. 
Balnionis 2 ir J. Kuncaitis 2. Re
zultatai 6-1 Varpo naudai.

★
Varpo stalo teniso žaidėjos ne- 

apsileidžia vyrams ir taip pat lai
mi D klasės žiemos pirmenybes, 
nugalėdamos Hakna 6-3. Ypatin
gai gerai sužaidė N. Gincevičifi- 
tė, laimėdama 3 setus, D. Grigai- 
tytė — 2 ir dvejetas — N. Grin- 
cevičiūtė ir Vingrytč — 1.

V.B.

Adelaidėje
VYTIS I STURT 54-72 (20-32)
Šis pralošimas prieš silpną ko

mandą yra žemiau kritikos ir ne
pateisinamas. Vytiečiai žaidė blo
giau, nei prastai. Viskas buvo 
daroma be jokios kovos 
dvasios ir ryžto laimėti arba ge
riau sužaisti, šių rungtynių pra
laimėjimas turėtų būti gera pa
moka ateičiai ir akstinas pasi
tempti laike treniruočių. Taškai: 
Ignatavičius 25, Gumbys 15, Vi
sockis 6, Lapšys su Alkevičium 
po 4.

VYTIS III — TUBEMAKERS 
49-38 (13-20)

Rungtynių pradžia buvo silp
noka ir pirmas puslaikis pralai
mėtas. Antrame puslaikyje žaista 
gerai komandiniai, už kiekvieną 
priešo metimą atsakant dviems 
metimais. Taškai Daugalis 18, 
Ruzinskas 17, Rudzenskas su R. 
Stankevičium po 6 ir Kapočiū- 
nas 2.

VYTIS I MERGAIČIŲ — NORTH 
27-35 (16-21)

Stiprios priešininkės buvo gero
kai vytiečių supurtytos ir laimė
jimą teužsitikrino prieš pat rung
tynių pabaigą. Palikus žaisti as
tuonioms minutėms, vytietės buvo 
rezultatą persvėrę vienu tašku 
savo naudai, bet, truputį atleidus 
gynybą, priešininkės pajėgė žai
dimą pakreipti sau. šių rungtynių 
pralaimėjimas atėmė galimybę pa
tekti j ketvertuką ir teks pasiten
kinti penkta viea. Taškai: M. Ke- 
lertaitė su Andriušyte po 10, Ki- 
tienė 3, šiukšterytė 2 ir D. su L. 
Radzevičiūtės po 1.

★
R. Arlauskas ir P. Savenis da

lyvauja Pi«tų Australijos šachma
tų čempionate. Ligi šiol R. Ar
lauskas yra laimėjęs vieną parti
ją ir vieną sužaidęs lygiomis. P. 
Savenis yra laimėjęs dvi parti
jas.

*
Tinklinio žaidėjai ir žaidėjos 

jau pradėjo tinklinio treniruotes, 
kurios vyksta šeštadienių popietė
mis Lietuvių Namų sporto aikšte
lėje. šiais metais daroma pastan
gos įjungti į komandas naujų jau
nų žaidėjų.

★

Sportininkai turėjo informaci
nio pobūdžio susirinkimą, kur bu
vo daugiausia paliesti Xl-sios 
Australijos Sporto šventės reika
lai.

VYTIS I— NORWOOD
- 61-62 (19-27)

Kaip visuomet, taip ir šį sykį 
pirmas puslaikis žaistas labai blo
gai. Antrame puslaikyje jau dė
tos pastangos ir kovota, rezulta
tą sušvelninant iki vieno taško 
skirtumo. Taškus pelnė: Ignatavi
čius 29, Gumbys 11, Petkūnas 8, 
Visockis 5, Lapšys su Alkevi
čium po 4.

VYTIS II — WEST ADELAIDE 
44-75 (19-27)

Antroji komanda jokiu būdu 
nepajėgia pasiekti laimėjimo, šį 
sykį taip pat pralaimėta. Taškai: 
R. Urmonas 12, Gudelis 10, Ramo- 
naitis 9, Rakauskas 7 ir Kaliba- 
tas 6. Trečioji komanda rungty
nių neturėjo.

SUSIŽIEDAVO
Anksčiau žaidęs Vyties Sporto 

Klubo krepšininkas, dabar pri
klausąs Hobarto Perkūno klubui 
ir žaidžiąs svečio teisėmis už Vy
ties II-rą komandą, inž. R. Urmo
nas susižiedavo su studente archi
tekte R. Reisonaite.

B.N.

persikėlė i NAUJAS 
patalpas

646 George St., Sydney
(KAMPAS LIVERPOOL ST.,)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
NUO 1960 M. RUGSĖJO 4 D.
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T Perkant sukneles, paltus ir koitiumus aplankykite X
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Arizona Espresso
- ► - ►

7 JOHN ST., BELVEDERE ARCADE, CABRAMATTA ~

“ KONTINENTALINIAI VALGIAI IR GERA KAVA ”

” Atidaryta visas 7 dienas nuo 11 ryto iki 11 vak. "

+ + + 4 + +♦»♦ + ♦♦♦♦♦ ♦»♦♦♦ + ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

EVA LOWES
201 BEAMISH STR., CAMPSIE

Palankus ir mandagus dėmesys bus kreipiamas.
Kalbame vokiškai.

8 DRAUGIŠKAI JUMS APTARNAUS

NAUJA VADOVYBĖ!
CA56-55

GEORGE ALLOTTA

Station Butchery
CABRAMATTA, PRIEŠAIS STOTI, ŠALIA “RŪTOS'

Pigi kaina šviežios ir visų rūšių rūkytos mėsos.

Kalbama vokiškai.

• * • . * * " Jei reikia spygliuotos ar vielinės tvoros, vartelių, tinklinių durų, 
kreipkitės į "

:: Cobra Gate & Fencing Co.
45 CHADDERTON ST., CABRAMATTA, tel. 72-8848 ■

" ARBA SYDNEY CITY WB 3795. ”
• - Gerai darbas ir pigios kainos. ..
-- Mes taisome visų rūšių plienines struktūras ir esame elekt- -- 
“ ros veldavimo specialistai. Skubiai atliekame kiekvieną darbą. "
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>: Pirkite tik pas >;

I Webber’s |
X ' X
I 66 JOHN STR., CABRAMATTA, Ž

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ SPECIALISTĄ. *
v Puikus pasirinkimas įvairiausių drabužių, $

y
X FIRMOS PEAKARDS RINKTINIAI PUSBAČIAI. -į

$ Geras vyrų ir moterų KONTINENTALINIO STILIAUS siuvėjas J 
V £

j B. Maksimovic, I
6 John Str., (II-as augštas) Cabramatta, tel. UB 3877 

siūlo geriausių medžiagų kostiumus pigiomis kainomis.

i s
MODERNI KONTINENTALINĖ MOTERŲ KIRPYKLA

Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, pusmetinė šukuo
sena ir nuspalvinimas.

Adresas: Friiina Chambers, 359 Chapel Road, Bankstowh.
Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis kalbomis.

i 
i
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DR AUGIS KIAUŠIAI~IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS

B RADFORD’S FLORAL SERVICE g
j»j Vainikai laidotuvėmi, dovanų krepšiai ir kitoi rinktinės gėlės. ;*<
* Siuntimas į užsienius. ’♦*
£ 117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617 Ž

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

g 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — g 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia-
:$ jam giminaičiui ar draugui pagerbti. %

GORGE ALLOTTA |

GALTEX
Star Service Station I

Kampai Cabramatta Rd. & Hume Highway, g 
CABRAMATTA, tel. UB 2173 g
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės -duodamos ir išsimokė jimui. Mes kalbame vokiškai.
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t EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

” Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
” akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vai.«-
- ■ 8th Floor, Capitol Houie, 109 Swanston St.,
<. Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)
:: .Tel. 62-2231

X

t
X
X
A

X

!
BELGRADE ESTATE AGENCY

Savininkai — R. Stoikovich,

SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY, LIVERPOOL

Parduoda namus, sklypus, farinas ir biznius. Kalba rusų, 
serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis.

DOVANINIUS SIUNTINIUS “
— PAČIŲ PŪKUOTUS AR STANDARTINIUS — ’►

SIŲSKITE I USSR PER FIRMĄ
NYMAN & SCHULTZ M ► 

ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar ’ ’ 
atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W. “I

Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne- - - 
primoka. ' ’ ’

MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir «► 
Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per ” 
Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos. ’»

Informacijų prašoma kreiptis adresu: «►
NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hilli, N.S.W. “
Atidaryta ir šeštadieniais nuo 9 iki 11.30 ryto.

VIENINTELE tikra 
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.
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6 MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. rugpjūčio 26 d.

PASTOGĖ Nauja
FRANK'S Moterų Kirpykla

(Sav. Pranas Sakalauskas)

SYDNĖJUS
KRAŠTO TARYBOS 

ATSTOVŲ RINKIMAS
Atstovams i Krašto Tarybos su

važiavimą Sydnėjuje rinkti Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdyba š.m. 
rugsėjo 11 d. 2 vai. p.p. (pasibai
gus Tautos Šventės minėjimui) 
St. Benedict’s bažn. salėje, Broad
way, šaukia Sydnėjaus Bendruo
menės visuotini susirinkimą, pa
teikiant sekančią dienotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Susirinkimo pirmininko rinkimai, 
3. Mandatų komisijos rinkimai, 4. 
Atstovų į Krašto Tarybos suva
žiavimą rinkimai ir 5. Susirinki
mo uždarymas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
A. ZUBRAS 

GRĮŽO MELBURNAN
Stropusis “Mūsų Pastogės” ben

dradarbis, “Jaunimo Kvieslio” 
pradininkas ir nuolatinis vadovas, 
žinomasis kultūrininkas A. Zub- 
ras visą savaitę gyveno Sydnė
juje.

Teko patirti, kad čia jis aplan
kė visą eilę mūsų visuomenininkų 
ir kultūrininkų, su kuriais apšne
kėjo Australijos Liet Metraščio 
leidimo ir kitus Australijos liet, 
kultūrinius reikalus. Spaustuvė 
“Mintis” renka jo veikalą jauni
mui ir dar šiais metais tikimasi jį 
išleisti, kuriuo galės naudotis ne 
tik Lituanistinių Kursų klausyto
jai ir mūsų studentai, bet ir visi 
tautiečiai, besidomi giliomis min
timis ir lituanistinėmis žiniomis.

Mk.

DAILININKAS H. ŠALKAUSKAS 
LIEJA IR AKVARĖLĘ

Antrą kartą matome dail. H. 
Šalkauską parodose su akvarėle.

Šį kartą jis atėjo į 37-ją Aus
tralijos Watercolor Instituto me
tinę parodą su akvarėle “Peisa- 
žas” (dydis — 21" x 12i").

Paroda vyko Davis Jones Meno 
Galerijoj rugpjūčio 10-26 dieno
mis.

Tą jo darbą iš parodos nupirko 
National Art Galery of Victoria, 
Melburne. Stebėtoja*

DAIL. J. MIKŠEVIČIAUS 
PARODA

Dail. J. Mikševičius kartu su 
U. Obolinšu turi savo darbų pa
rodą Chapertton Meno Galerijo
je nuo š.m. rugpjūčio 31 d.

Paroda tęsis apie 10 dienų.

Iš ATEITININKŲ VEIKLOS
Š.m. rugsėjo 4 d. Sydnėjaus 

Centriniuose Namuose tuoj po 
pamaldų šaukiamas visuotinas 
ateitininkų susirinkimas. Nariai 
prašomi kviesti savo draugus ir 
pažįstamus. Valdyba yra nutaru
si ruošti iškylą autobusu į Port 
Kemblos plieno fabrikus, tai su
interesuoti šia iškyla, ypatingai 
studentai, kviečiami į šį susirin
kimą atvykti. Yra tartasi su au
tobusų bendrovėmis ir paaiškėjo, 
kad važiuojant 80 žmonių viena
me autobuse nekaštuos net pilnas 
svaras. Tuo būdu iškylos išlaidos 
bus tikrai mažos.

Ryšium su Ateitininkų jubilie- 
Žiniais metais, kaip jau anksčiau 

uvo skelbta spaudoje, Sydnėjuj 
yra ruošiamas Australijos ateiti
ninkų sąskrydis, čia noriu at
kreipti Melburno ir Adelaidės 
ateitininkų dėmesį, kad suvažia
vimas bus derinamas prie gale 
metų Sydnėjuj vykstančios sporto 
šventės ir visos eilės kitų paren
gimų, ir todėl jis nukeliamas į 
1961 m. sausio 1 d. Maloniai pra
šau ateitininkų valdybas ir sen
draugius pasisakyti dėl šio suva
žiavimo, rašant A. Kramiiiui, 49 
Clarke St., Bass Hill, N.S.W. Pa
geidautinos žinios būtų: asmenų 
atvykstančių į suvažiavimą skai
čius, nes jau pats laikas pasirū
pinti dėl nakvynių ir pan.

★
Šaunus šokių vakaras, kurį ruo

šia Sydnėjaus ateitininkai įvyks 
š.m. spalio 1 d. Bankstowno liet, 
salėje “DAINAVA”, čia, kaip pa
prastai, vėl pasirodys “linksmų 
skilvių” vyrai su aktualijų daino
mis ir kitais pokštais. Taigi jau 
iš anksto kviečiame plačiąją vi
suomenę juo skaitlingiau į šį po
būvį atsilankyti.

A. Kramilius, sekretorių*

BANKSTOWNAS
“PABAIGTUVĖS“ JAU ČIA PAT

Informuojama, kad P. Pilkos 
“Pabaigtuvių” vaidiniman, kuris 
Įvyks Bankstowno “Dainavos” sa
lėje š.m. rugsėjo 10 d. 7 y.v. bi
lietai intensyviai užsakinėjami ir 
todėl raginama, kad jau pats lai
kas užsisakyti vietas.

Iš repeticijų salės praneša, kad 
vaidinimui esą pasirengta gerai 
ir manoma, kad Sydnėjaus lietu

viškoji visuomenė turės tikrai ma
lonų ir pasigėrėtiną vakarą.

Veikalą sato Bankstowno apyl. 
Kultūros Taryba, režisuoja — S. 
Skorulis, dainoms ir muzikai va
dovauja — A. Plūkas, o tauti
niams šokiams — A. Alčiauskas.

Bilietai dar gaunami pas A. 
Bučinską — 31 Pyramid Ave., 
Padstow, atsiimant juos asmeniš
kai arba užsisakant telefonu po 
darbo UU 9174.

CANBERRA
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Canberros Apyl. Valdyba rug
sėjo 8-tosios minėjimą šiais me
tais rengia rugsėjo 11 d., prade
dant jį 11 vai. pamaldomis St. 
Patrick's bažnyčioje, kurias at
laikys kun. Hagemann. Po pamal
dų tautiečiai rinksis į Mergaičių 
Gimnazijos salę, kurioje bus pa
skaita ir mennė programa. Bus ir 
šokiai, grojant plokštelių muzikai. 
Socialinė Moterų Sekcija parū
pins arbatos, o sumuštinius atsi
neš pačios dalyvės.

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
Papildant praeitą “Mūsų Pasto

gės” laidą, primenama, kad š.m. 
spalio 7 d. Canberros Apyl. Val
dyba rengia dešimtmečio sukak
ties minėjimą Manuka Service sa
lėje. Ta proga bus suruoštas ir 
pasilinksminimas, kurio progra
moj dalyvaus Sydnėjaus “Rožy
čių” dvigubas kvartetas, vad. A. 
Plūko.

KONKURSAS JAUNIMUI
Canberros Apyl. Valdyba, norė

dama pagyvinti lituasistinį švie
timą, skelbia mokyklinio amžiaus 
lietuvių vaikams pasirodymą kon
kursą. Pirma premija (£ 2 vartės 
dovana) atiteks jaunuoliui nuo 
10 iki 16 metų amžiaus už geriau
si rašinį apie Lietuvą, antrąją 
premiją (šokolado dėžę) gaus 
mokinys, jaunesnis nei 10 metų, 
už geriausiai pasakytą eilėraštį. 
Abu laimėjusieji dalyvaus Tautos 
Šventės minėjimo programoj.

GAVO NAUJAS PARANGAS
Pranešama, kad lietuviškoji 

Canberros statybos firma, vad. A. 
čeičio ir V. Genio, pasirašė su
tartį 19 valdiškų namų statybai, 
o neperseniausiai įsisteigusi P. 
Gružausko firma — 5 namams.

ATVYKO Iš ŠKOTIJOS
į Canberrą diplomatinei tarny

bai atvyko Škotijoj gimęs lietu
vis Albinas Venclauskas. Jis gra
žiai kalbąs lietuviškai ir džiaugią
sis, kad rado Canberroje savo 
tautiečių, su kuriais galėsiąs ben
drauti.
ŠELPIA PUNSKO LIETUVIUS

Canberros lietuvės paskutiniu 
metu itin suintensyvino dovani- 
nių siuntinių siuntimą Punsko ir 
kitose dabartinės Lenkijos vieto
vėse ’ gyvenantiems lietuviams.

Informuojama, kad p.p. Dau
barienė, Velioniškienė ir Kerai- 
tienė jau yra pasiuntusios po ke- 
lioliką siuntinių punskiečiams, 
šiame šalpos darbe aktyviai da
lyvaujanti ir p. E. Rataiskienė, 
kuri tokius siuntinius organizuo
janti pažįstamų australų tarpe.

CJLB.

"ŠVIESOS” VEIKLA
Papildomai pranešama, kad 

š.m. liepos 30 d. sambūrio “švie
sa” Canberros skyrius turėjo sa
vo metinį visuotinį narių susirin
kimą ir naujos v-bos rinkimus. 
Buvo išklausyta pereitų metų 
veiklos pranešimas, aptarti ir šių 
metų veiklos reikalai bei pasisa
kyta dėl veiklos principų.

Naujoji valdyba šiais metais 
numato eilę kultūrinių parengi
mų bei išvykų. Visuomenę šiuo 
reikalu painformuosime ir laukia
me kiekvieno atsilankant. Savo 
numatytų parengimų planą v-ba 
derina su A.L.B. Apylinkės V-ba, 
Sporti klubo v-ba, Studentų Sk. 
V-ba ir kt, kad išvengtų kelių 
parengimų tuo pačiu laiku kaip 
praktikoje kad yra buvę.
h Sambūrio “Švie»a” Canberros 

Skyrius

MELBURNAS
PASIRUOŠIMAI RUGSĖJO 

8-TOS ŠVENTEI
Pagal nusistovėjusią tradiciją, 

Rugsėjo 8-tos Tautos šventė Mel
burne bus atšvęsta iškilmingai su
sirinkimu ir pasilinksminimu — 
baliumi. Kadangi pati šventė iš
puola labai nepatogią dieną, ty. 
ketvirtadienį, tai minėjimas nu
keliamas į patogesnes dienas.

Iškilmingas susirinkimas numa
tomas sekmadienį, rugsėjo 11 
dieną, tuoj po pamaldų St John’s 
parapijos salėje, ši šventė bus 
kartu sujungta su Žalgirio Mūšio

sukaktuvių minėjimu. Numatoma 
šioms progoms pritaikyta paskai
ta. Mūsų Choras yra prašytas 
užpildyti koncertinę dalį. Nėra 
jokios abejonės, kad choras yra ne 
tik Melburno, bet ir visos Austra
lijos lietuvių pažiba, todėl jo pa
sirodymas yra visų laukiamas ir 
su entuziazmu pasitinkamas. Be 
choro, numatoma baletas, dekla
macijos.

Pasilinksminimas — balius įvyks 
prieš susirinkimą, t.y. penktadie
nį, rugsėjo 9 dieną. Prasidės 8-tą 
valandą ir baigsis 2 vai. ryto. 
Vietovė parinkta labai patogioje 
susisiekimo vietoje — Richmond’o 
Town Hall salėje (susikirtimas 
Bridge Rd. ir Church St.) Erdvios 
ir patogios patalpos mūsų šokė
jams sudarys tikrą malonumą lais
vai pasišokti, o mūsų Soc. Globos 
Moterų Draugijos bufetas tikrai 
patenkins kiekvieną apetitą ir sko
nį. Pakvietimai Spaudos Kioske 
ir pas V-bos sekretorių p. V. Žio
gą (tel. FF 2355).

Kadangi Apyl. V-bos 2 metiniai 
baliai yra beveik vienintelis pa
jamų šaltinis, tikimasi, kad tau
tiečiai savo gausiu dalyvavimu pa
rems bendruosius reikalus.

Po Tautos šventės minėjimo, 
sekantį sekmadienį, t.y. rugsėjo 
18 dieną numatomas susirinkimas 
atstovams į Krašto Tarybą rink
ti. Apie tai bus artimiausiu laiku 
oficialiai paskelbta.

J.P.

LIETUVIŲ KLUBO 
INFORMACIJA

Š.m. rugpjūčio 6 dn. įvykusia
me M.L. Klubo Tarybos posėdyje 
buvo sudarytas prezidiumas:

pirmininkas inž. Zigmas Budri
kis, 62 Napier Crės., Essendon, 
telef. FU 3416, vice-pirniininkai 
— Jonas Antanaitis, 87 Madeline 
St., Clayton ir Jonas Meiliūnas, 
15 Jacka St., W. Preston telef. 
JU 2216, iždininkas — Jonas Va
lys, 7 Osborne St., Sth. Yarra ir 
sekretorius — Ignas Alekna, 5 
Lynch St., Brighton, tel. XB 2155.

Taip pat tame pat posėdyje bu
vo sudarytos ir komisijos:

ūkio komisija — Klemensas Bal
tokas — pirmininkas, 142 Cramer 
St., W. Preston, telef. JU 5674, 
Zigmas Marengolcas ir Juozas 
Červinskas ir parengimų Komisi
ja — Jonas Valys, A. Krausas ir 
P. Morkūnas.

Ūkio komisija užsidėjo parei
gą galutinai baigti pradėto re
monto darbus. Komisija darbą te
sės, tačiau Taryba kreipiasi į vi
sus Melburno lietuvius paramos 
svarais.

Parengimų K-jos artimiausias 
uždavinys — suruošti metinį Lie
tuvių Namų balių. Komisija dar
bą jau pradėjo. Netrukus pradės 
platinti baliaus pakvietimus, ku
riuos patartina įsigyti anksčiau, 
pasirenkant pageidaujamas vie
tas. Komisija gali jau painfor
muoti Melburno visuomenę, kad 
šių metų baliui gauta didelė ir 
puošni salė, kurioje visi tilps ir 
nebūsią “nuskriaustų”, kurie sė
dėtų atskirti gretimose salės pa
talpose.

Komisija tikisi parūpinti gėri
mų krautuvių kainomis, (nebe
reikėsią neštis išsipūtusių portfe
lių), tuo suteikdama svečiams žy
mų patarnavimą.

M.L.K. Sekretoriui

£ atidaryta prie Bankstowno stoties (priešais policiją), 
£ 3 Fetherstone Street, II aukštas, tel. 70-8023

TAI MODERNIAUSIAS PONIŲ 
SALIONAS VISOJE APYLINKĖ
JE, ĮRENGTAS SU NAUJAUSIA 
PLAUKŲ ŠUKUOSENOS TECH
NIKA, PRIŽIŪRIMAS PAČIO 
SAVININKO.

FRANK’S MOTERŲ KIRPYKLOJE
JUMS PADARYS MODERNIAUSIĄ ŠUKUOSENĄ PRI 
TYRĘ UŽJŪRIO SPECIALISTAI IR JI BUS
ŠIA IR PATVARIAUSIA. KAINOS TIKRAI
MOS. KIRPYKLOJE VEIKIANTI ORO REGULIAVIMO
SISTEMA (AIR CONDITIONING) TEIKIA 
NAI APSILANKIUSIAI TIKRĄ MALONUMĄ.

PABANDYKITE IR TIKRAI NESIGAILĖSITE!

Veikia ir senoji FRANK’S MOTERŲ KIRPYKLA 
— 380 South Terrace (Il-me aukšte) Bankstowne, 

Tel. 70-6644

ATVIRAS LAIŠKAS
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

REDAKTORIUI
Gerbiamai p. Redaktoriau,
perskaitęs A. Bučinsko “Ar pil

nai naudojamės savo samais?” 
straipsnį, randu reikalinga paaiš
kinti ten, kur buvo padarytas už
metimas sporto klubui “Kovas” 
dėl nedaromų pastangų pravesti 
stalo t eniso ir šechmatų žaidimus 
Bankstowno lietuvių namų salėje. 
Kadangi panašūs užmetimai jau 
buvo daromi anksčiau ir dabar 
per spaudą, todėl manau, kad yra 
būtino reikalo tatai išsiaiškinti.

1. Sporto klubui “Kovas” abeji 
namai yra mieli ir abiems klubas 
yra davęs piniginės paramos ir 
ateityje numato, kiek išgalės leis, 
papildomai paremti.

2. Stalo teniso treniruotės da
romos Centriniuose Lietuvių Na
muose Redferne todėl, kad tie na
mai yra miesto centre ir į juos 
yra visiems patogiausia atvykti, 
be to, ten vyksta ne tik treniruo
tės, bet ir Sydnėjaus miesto sta
lo teniso tarpklubinės varžybos, 
kurių programoje jau prieš me
tus laiko turėjome nurodyti mūsų 
klubo patalpas.

3. Kas liečia šachmatininkus, 
tai reikalas čia dar aiškesnis. 
Prieš ruošdamas žiemos turnyrą, 
sušaukiau visus šachmatininkus 
pasitarti. Pasitarime, kuriame da
lyvavo ir Bankstowno apylinkėje 
gyveną šachmatininkai, buvo nu
tarta šiais metais atskiro šach
matų turnyro Bankstowne neda
ryti. Visų buvo noras, kad būtų 
pravestas bendras turnyras, ku
riame dalyvautų visi geriausi 
šachmatininkai. Taip ir yra pada
ryta. Turnyras jau eina į pabai
gą. Turnyro vieta pasirinkta vėl

Centriniuose Namuose todėl, kad 
tose patalpose taip pat vyksta 
Sydnėjaus miesto tarpklubinės 
šachmatų pirmenybės, kuriose pir
mą kartą dalyvauja “Kovo” šach
matų komanda.

4. Centrinių Lietuvių Namų 
Taryba jau kuris laikas paskyrė 
vieną kambarį klubui, neimdama 
už tai mokesčio. Tame kambaryje 
klubas įsirengė savo raštinę. Sta
lo tenisininkai ar šachmatininkai, 
susirinkę žaidimams, gali ten pat 
gauti visas informacijas, nes raš
tinė yra visuomet atidaryta tre
niruočių metu.

5. Sporto klubo “Kovas” val
dybos vardu patikinu visus ban- 
kstowniskius, kartu ir A. Bučins
ką, kad mes mielai pasisaudosime 
(žinoma, gavę namų tarybos suti
kimą) Bankstowno namais, kuo
met rasime tai reikalinga ir įma
noma. Šiuo metu ir prie esamų 
sąlygų Centriniai Lietuvių Namai 
Redferne yra mums patogiausia 
vieta pravesti aukščiau minėtus 
žaidimus.

V. Auguitinavičiu*, 
S.L.S. Klubo “Kovas” 

Valdybos pirmininkas

.W.WAV.V.W/A'.WW// 
s Pajieškojimas į 
ji Vincas Dambrauskas, tĮ 
į gyv. 71 Jacob St., Banks-1 j 
Ji town, N.S.W., pajieško švo- j Į 
S gėrio Henriko Paškevičiaus ji 
į labai svarbiu reikalu.
į Prašomas atsiliepti pats ij 
ji arba kas turi bet kokių ži- (j 
s nių apie jo likimą. Būsiu la- j i 
■j bai dėkingas už suteiktas j j 
j< žinias. ij
/AW.W.'AV.W.T.VAW

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

“MŪSŲ PASTOGĖS’’

PRENUMERATĄ ADRESU:

BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W.
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TRADICINIS MELBOURNO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

BALIUS
šiais metais bus rugsėjo 9 dieną (penktadienį)

RICHMOND’O TOWN HALL SALĖJE

::

" VISŲ MELBURNIŠKIŲ LAUKIAMAS

TRADICINIS 
MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ

BALIUS
įvyk* š.m. rugiėjo 30 d. (penktadienį)

4 ►

BRUNSWICK TOWN HALL Z

:: Balius tęsis nuo 7 vai. vakaro iki 1.30 vai. ryto: “
4 ►

• Gro* dideli ir puiki kapela, “
• ► • Normaliom:* krautuvių kainomis itiprieji gėrimai, ";
4 ►

"' • įvairių ir skanių užkandžių bufetas, «►
' ‘ . ■ 
. • (domi ir linksma programa ir

• Daug visokių prašmatnybių. “
ATSIMINKITE, TOKS PUIKUS BALIUS TIK KARTĄ ME- "

■ TUOSE! NEDELSKITE IR UŽSISAKYKITE STALIUKUS ” 
PATOGESNĖJ VIETOJ. j

: Staliukai užsisakomi telefonai*! Inž. Z. Budrikis — ' '
j j FU 3416, A. Krausas — FU 8382, A. Alekna — XB 2155, J.
• j červinskas — JJ 3691 Ir prie lietuvių bažnyčiis sekmadieniais ,
■ • pas J. Valį. -
" M.L.K. TARYBA “

?♦ ♦ »» ♦ 1

(Susikirtimas Bridge Rd. ir Church St.)

Pradžia 8 vai., o Soc. Globos Moterų D-jos bufetas palaiky*

energiją ligi 2-o» vai. ryto.

PONIOS IR PANELĖS! IŠJUDINKITE SAVO VYRUS —

NESIGAILĖSITE!

A.L.B. MELBURNO APYL. VALDYBA

♦

NUOSAVUS NAMUS, j j 

įmokė j ui mažą depozitą, j j 

GREITAI, TVARKINGAI ; • 
IR GRAŽIAI j;

PASTATO JUMS j j

i M. LUCAS & CO.
f REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. j j
? 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
X PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.
V IŠRŪPINAME PASKOLAS.
f Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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