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MŪSŲ MOTINA I
Kai savo mint imis skrajojome 

netolimoje praeityje, lįi.i prisime
name atbudusią tėviškės gamtą, 
žalumynais pasipuošusius laukus 
ir miškus, kai tarsi sapne išvysta
me pražydusias margaspalves pa
vasario gėles, tai įžvelgiame ir sa
vo motinos veidą, kuris reikšdavo 
mums begalinę meilę, prisirišimą, 
ištikimybę.

Dar ir dabar Motinos dieną, ka
da visas kultūringasis pasaulis ją 
vainikuoja garbės aureole, mes 
reiškiame savo gyvosioms, o jau 
ir mirusioms motinoms sukauptąją 
savo širdies meilę ir dažnai neby
liais žodžiais jautriai kalbame į jo
sios širdį.

Ir tada mūsą motinos akyse pa
sirodo ašaros, per jas liejasi meilė, 
pergyventi džiaugsmai bei skaus
mai.

Kai pagerbiame savąsias moti
nas, mes nesusilaikome nepagerbę 
ir Lietuvoj kenčiančią motiną, ku
rios pasiliko sargyboje su laukuo
se rymančiu pakelės Rūpintojėliu. 
Jos ntlaimino sūnus ir dukras, iš-

KARO DIEVAIČIO ŠEŠĖLYJE
Politinė įtampa neatslūgsta. Laoso padėtis svars

toma bendru ministeriu kabinetų ir kariuomenės va
dų posėdžių visose V. Pasaulio sostinėse. Jugnt. Ame
rikos Valstybės vykdo dalinę mobilizacijų. Amerikos 
karinė bazė Kuboje stiprinama naujais daliniais ir 
ginklais.

ėjusius į partizaną eiles ginti 
šventosios tėviškės žemės, jos iš
verkė akis prie kalėjimą durą, kur 
žiauriausiu būdu kankinami ją 
vaikai, jos kenčia ir Sibiro taigo
se. Lietuvos motinos parodė aukš
čiausi pasiaukojimą dėl savo tėvy
nės ir jos vaiką.

Juk ne vieną iš mūsų lietuvės 
motinos išlydėjo siaurais lauką ta
keliais į nežinomąjį tremties kelią, 
pro ašaras maldaudamos:

— Eikite į laisvąjį pasaulį ir 
parneškite mums laisvės žvaigždę, 
nes mes lauksime jūsų sugrįžtant. 
Jei nesusitiksime, tai aplankykite 
kaimo karpines ir lakštingalos savo 
giesmėmis išgiedos mūsą susitiki
mo džiaugsmą.

Ir išsifrarstėme tramties keliuo
se — vieškeliuose. Nėra krašto, 
kurio žemėje nebūtą* įminta mūsų 
pėdsakai, nėra vietos, kur nebūtą 
žygiavę lietuviai. Ir miestuose, ir 
laukuose ir beribiuose svetimąją 
kraštą uolynuose mes vis dar ser
game tėvynės ilgesio liga. Ir kai 
Motinos dieną bažnyčią varpai su
skamba maldai, mes suklumpame 
prisimindami motinas tėvynėje.

Tikėdami, kad ateis diena, kai 
padangėse sudundės perkūniją ir 
iš aukštybių nusileis motiną pra
šytoji laisvės žvaigždė, kai vėl vi
same- pasaulyje įsiviešpataus lais
vė ir taika, ir tada mes vėl sugrį
šime į savo šalį ir pamesime ken
čiančioms Lietuvos motinoms 
brangiausią dovaną — mūsą gim
tosios kalbos skambesį. Ir pra
džiugs Lietuvos motinos, kad net 
ir svečiose džiunglėse išlaikėme 
joms gimtosios kalbos garsą ir 
grožį...

JIE KALBA APIE MOTINAS
t“Ar jūs žinote, ant ko laikosi žemės gyvybė, laimė ir ken- 

tėjimas? — Tai motina. Kieno krauju nulaistytos karų užgrob- 
tos žemės? — Tai motinos. Kieno džiaugsmas žydi nekalto 
kūdikio šypsnyje? — Tai motinos. Bet ne, jos neprisipažins 
prie to, ne, jos pasakys, kad jų iš viso nėra, kad tai jų vaikai. 
Motinos — tie nepastebimieji, atsižadantieji legionai, kurių ei- 
les pradėjo Jieva ir baigs paskutinė moteris, — kankinių, šven- ,į. 
tųjų legionai. *:*

N. M a z a 1 a i t ė
T T Y 

“Tik tą motiną laikau šventąja, kuri duoda būrį kovojan-
čių, susipratusių lietuvių vaikų, bet ne tą, kuri duoda vaikus »*♦ 
kitiems. Netiesa, kad svetimoj aplinkoj išauga svetimi vaikai. .j. 
Kur lietuvis bebus, gimdys tik lietuvį. Iš anties kiaušinio neiš- X 
perėsi viščiuko. y

K. P a k š t a s -j-

V. MYKOLAITIS — PUTINAS

MOTINAI
Tas vakaras kaip krištolas, 
O tolyje varpai.
Tokį, motute, vakarą
Ir tu mane supai.

Kai išklydau iš tėviškės, 
Atsimenu gerai, 
Galulaukės arimuose 
Liepsnojo vakarai.

Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugnine, — 
Tu, poterį kalbėdama, 
Meldeisi už mane,

O kai grįžau pavasarį 
Su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.

Kad aš užaugčiau didelis, 
Ir sveikas, ir gražus, —
O saulė žarstė vygėje 
Tuos žėrinčius dažus.

Radau tave palinkusią, 
Kaip obelį laukuos.
Ne, nebedaug tau nemigų 
Gegutė iškukuos...

Paskui atėjo sutemos, 
Juoda rudens naktis. 
Per naktį alpo motinos 
Nerimstanti širdis.

Ak, rodos, vakar-užvakar,
Motut, mane supai, 
O štai tą tylų vakarą
Tau skambina varpai.

LAISVĖS ŽIBURĖLIS DAR SPINDI
VLIKo ir PETo kreipimasis į didžiųjų valstybių 

galvas. Dar vienas JAV solidarumo su Pabaltijo tau
tų laisvės reikalu dokumentas.

Kai Vašingtone buvo susirinkę 
konferencijai JAV prezidentas 
Kennedy ii- Didž. Britanijos prem
jeras Macmillan, jie abu jau buvo 
gavę telegr amas ir raštus iš VLIKo 
Prezidiumo ir PETo vadovybės. 
Tais kreipimaisi buvo pabrėžta, 
kad negali būti jokių pastovios 
taikos patvarkymų, kol nėra nuo
sekliai vykdoma tautų apsispren
dimo teisė.

Savaime aišku, kad Sovietų pa
vergtos Europos tautos — Pabal
tijo ir kitos — su dideliu dėme
siu sekė ir seka visus Vašingtono 
pasitarimus. Tų tautų atstovai 
savo kreipimusi į didžiųjų valsty
bių galvas įsakmiai pabrėžė, kad 
kovoje dėl laisvės su sovietiniu 
imperializmu Centro ir Rytų Eu
ropos tautoms tenka labai svar
bus vaidmuo. Kaip uždari buvo 
Vašingtono pasitarimai (išėmus 
sausus oficialius komunikatus), 
taip mažai, žinoma, galima tuoj 
sužinoti, kaip reagavo Kennedy 
ir Macmillan į pavergtųjų tautų 
atstovų telegramas ir raštus. Bet 
čia reikia pastebėti, kad kartais 
kurių nors žygių padariniai pasi
reiškia tik kiek vėliau. Pvz., daž
nus ir intensyvūs Amerikos lietu
vių vadovaujančių sluoksnių žy
giai JAV kongrese ir vyriausybė
je padarė savo ir iš viso naudingi 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautij 
laisvės reikalui. Nesakome, kad 
tai vienų lietuvių nuopelnas, tik 

tvirtiname, kad ilgų metų lietu
vių politinė ofenzyva Vašingtono 
Kapitelyje ir Baltuose rūmuose 
duoda vaisių į visas puses. Turi
me galvoje Valstybės departamen
to pareiškimą Estijos nepriklauso
mybės sukakties proga. Tai pa
reiškimas, kuris liečia netik Esti
ją, bet ir Lietuvą bei Latviją. 
Štai, ką dar kartą deklaravo JAV 
užsienio reikalų ministerija;

“Jungtinių Valstybių vyriausy
bė į Rytų Europos problemas žiū
ri kaip į pagrindinį tarptautinį 
klausimą. Teisingas Rytų Europos 
problemų išsprendimas yra pag
rindinis tarptautinis reikalas. Šios 
srities problemų teisingas išspren
dimas žymiai padėtų sumažinti 
pasaulio įtampą ir pagelbėtų ats
tatyti pastovią taiką.

Mūsų vyriausybės pozicija So
vietų valdomų Rytų Europos tau
tų atžvilgiu pasilieka stipri ir aiš
ki. Mes nelaikome dabartinės so
vietų kontrolės nei patenkinamu, 
nei pastoviu sprendimu. Mes pa
kartojame savo atsisakymą pripa
žinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą, 
panaudojant prievartą. Tų kraštų 
žmonės turi teisę patys išsirinkti 
sau valdžias, naudotis savo neati
mamomis žmogaus teisėmis ir pa
grindinėmis laisvėmis. Mes laukia
me tos dienos, kada jos ir vėl bus 
nepriklausomos ir laisvos nuo sve
timųjų viešpatavimo ir kišimosi į 
jų vidaus reikalus”.

Tai nėra trafaretinis pareiški
mas. Tai naujas dokumentas, leng
vinąs trijų Pabaltijo tautų kovą 
už laisvę.

Dar yra vienas reikalas, kuris 
mus liečia tik netiesioginiai, tik 
iŠ solidarumo su kitomis paverg
tomis tautomis.

Kaip žinoma, Jungtinėse Tau
tose jau seniai laukia savo eilės 
Vengrijos ir Tibeto klausimai. 
JT rudens sesijoje jie buvo ati
dėti į šį pavasarį — tai lengviau
sias būdas nusikratyti nemalonių 
diskusijų. O dabar sovietinio blo
ko delegatai daro didžiausias pa
stangas, kad tie klausimai ii- vėl 
išnyktų iš JT darbotvarkės. JAV 
delegacija sveikintinu būdu pa
reiškė, kad Amerika nepritaria to
kiam tų klausimų likvidavimui. O

Praeitoji savaitė buvo itin 
įtempta. Alžyre sukilusieji pran
cūzų kariuomenės daliniai, vėliau 
sutvarkyti, atrodė, buvo atitraukę 
visų dėmesį nuo kituose kontinen
tuose vykstančios kovos tarp Va
karų demokratijų ir komunistinio 
bloko. Po nepasisekusios Kubos in
vazijos, kad nuverstų komunistinį 
diktatorių Fidelo Castro, Ameri
kos prez. J. Kennedy pasakytoji 
kalba daugeliui apakusių vakarie
čių atidarė akis prieš gresiantį ko

pastarosiomis dienomis praneša
ma, kad Airijos, Malajų ir dar 
kelių valstybių delegacijos įnešė 
rezoliucijos projektą Tibeto klau
simu. Smerkiama komunistinės 
Kinijos žygiai prieš laisvės trokš
tančius tibetiečius, protestuoja
ma prieš ten vykdomą terorą ir 
visų žmogaus teisių paneigimą. 
Koks bus tos rezoliucijos likimas? 
Koks ir būtų — sunku bus pri
versti Kiniją liautis spaudžius 
Tibetą. Bet nėra abejonės, kad 
kiekviena tarptautinės institucijos 
moralinė parama laisvės reikalu 
pavergtai tautai yra ir svarbi ir 
naudinga. E.

BIUROKRATIZMO SĄMAIŠTYJE
Produktų surinkimas valstybei bus kiečiau 

centralizuojamas

Lietuvoje yra lygiai taip, kaip 
visuose sovietų valdomuose kraš
tuose: Viena ranka vedama nuola
tinė kova prieš biurokratizmą, lik
viduojamos arba sujungiamos mi
nisterijos ir kitos įstaigos — o ki
ta ranka vėl steigiama naujos mi
nisterijos ir ministeriu laipsnio 
vyriausios admin, valdybos. Vienu 
atveju biurokratija mažinama, ki
tu didinama, o rezultate pareigū
nų skaičius didėja.

Lietuvos Aukšč. tarybos prezi
diumo įsaku Lietuvoje įsteigta 
nauja “Paruošų ministerija”. Tai 
bus, atrodo, viena svarbiausių įs
taigų sovietinėje santvarkoje. Jo
je centralizuojamas visų žemės 
ūkio produktų surinkimas valsty
bei. Tos ministerijos sąstate, žino
ma, veiks ir “paruošų inspekto
riai”, kurių uždavinys kietai pri
žiūrėti, kad kolchozai ir soveho- 
zai pilnai ir kiek galint dar su 
kaupu išpildytų savo prievoles val
stybei. Tos ministerijos įgalioti
niai pasklis po visą kraštą, maišy
sis kiekviename kolchoze ir sov- 
chozc ir vargu, ar žemės ūkio dar
buotojų bus mėgiami. Dar reikia 
pastebėti, kad paruošų ministeris, 
kaip ir kiti ministeriu tarybos na
riai, nuolat yra tiesioginiame kon
takte su Maskva. Tokiu būdu Mas- 

munizmo pavojų.
Indokinijos pusiasalio valstybė

lės Laos padėtis ir dviejų galybių 
rivalizacija dėl šios, iš paviršiaus 
atrodančios nereikšmingos, šalies 
turi gilesnes šaknis ir svarbesnius 
motyvus. Komunistų veržimasis į 
Laosą ir tiesiogė Sov. Rusijos pa
rama komunistiniams Laoso suki
lėliams akivaizdžiai rodo, kad so
vietai vadinamųjų lokalinių karų 
taktika nori vis giliau ir giliau 
skverbtis į vakariečių įtakos zo
nas ir užimti patogesnes strategi
nes pozicijas artėjančiai lemiamai 
dviejų ideologijų kovai. Analoginė 
padėtis yra ir Kuboje, kur, galima 
sakyti, komunistinis rėžimas įsi
tvirtino jau pačiame Jungt. Ame-
rikos Valstybių prieširdyje.

Ką gi daro šiems reikalams at
remti Vakarai?

Atsakyti šį klausimą nei leng
va, nei pagaliau net įmanoma, kai 
ikišiolinė Vakrų demokratijų tak
tika tebuvo tik defenzyvinė, nes, 
kaip žinome, Eisenhoverio prezi
dentavimo Amerikoje eroje vaka
riečiai niekur nėra pažengę į prie
kį, o tesitraukę tik atgal...

Prez. J. Kennedy kadencijos 
pradžią, klausant jo viešų pareiš
kimų ir samprotavimų, reikėtų lai
kyti naujos taktikos pradžia kovo
je su komunizmu. Jei jo kalbos ir 
raginimai būtų lydimi veiksmų, 
tai nėra abejonės, kad netrukus 
pasaulis pamatytų pasisukusią 
lazdą, kurios antrasis galas pa
kryptų, į tuos, kurie dar taip ne
senai ją vartojo, plūkdami vaka- 

kva kiekvienu momentu paruošų 
klausimu gali paspausti per tiesio
ginius respublikinius pareigūnus.

Kita nauja biurokratinė įstai
ga, taip pat dabar įsteigta, tai 
bendra kolchozams ir sovchozams 
organizacija “Lietuvos žemės ūkio 
technika”. Tai irgi plačių užsimo
jimų nauja organizacija. Ji netik 
žemės ūkio techniką remontuos, 
bet ir pagal užsakymus parūpins 
žemės ūkio mašinas, trąšas, įran
kius ir kitus žemės ūkio reikme
nis. Tos organizacijos pirmininku 
paskirtas Albinas Zorskas.

Trečioji nauja centrinė įstaiga 
“Vyriausioji tarybinių ūkių valdy
ba prie LTSR Ministeriu tarybos”. 
Ir čia galima pasakyti, kas jau 
buvo pastebėta Paruošų ministe
rijos atveju:. Vykdoma dar kie
tesnė, negu iki šiol, centralizacija. 
Tos valdybos p-kas gauni minis- 
terio rangą ir tuo būdu turi taip 
pat tiesioginį laidą su Maskvos 
Kremlium, ko pastarajam ir te
reikia. Iš sovietinės spaudos ir ra
dijo pranešimų yra žinoma, kad 
Lietuvos sovehozai (valstybiniai 
ūkiai), kurių yra per 200, savo ma
se toli gražu nėra pavyzdingiausi 
ūkiai visoje Lietuvoje. Juose re
gistruojama tiek pat įvairių nege
rovių, kaip ir kolchozuose. Nau- 

rietiškąjį nedrąsumų ir neryžtin
gumą.

Šios savaitės pradžią politinia
me gyvenime vėl žymi vakariečių 
vadų sujudimas ir intensyvūs pa
sitarimai. Amerikos, D. Britani
jos ir Australijos vyriausybės be
maž nepertraukiamai posėdžiauja 
su savo kariuomenių vadais ir ta
ria aplinkybes kaip intervencijos 
keliu užkirsti kelią besiplečiančiam 
komunizmui Pietryčių Azijoje, 
šiuo kartu — Laose ir Pietų Viet
name. Amerikos, D. Britanijos ir 
Australijos laivynas iš 60 vienetų 
esąs pilnoje parengtyje Pietų Ki-
nijos jūrose ir tik laukiama esą 
įsakymų, kad armijos pradėtų bū
ti keliamos į Indokinijos pusiasalį.
Gi tuo tarpu iš Laoso ateinančios 
žinios sako, kad komunistiniai su
kilėliai, padedami ne tik Sov. Ru
sijos, bet ir Raudonosios Kinijos 
ginklais ir iš dalies žmonėmis, vi
siškai priartėjo prie krašto sosti
nės ir legalioji vyriausybė atsidūrė 
rimtame pavojuje. D. Britanija ir 
Sov. Rusija neva kreipėsi į ka
riaujančias šalis, kad sulaikytų 
mūšius, nes konfliktą išspręsianti 
14 tautų sudarytoji mišri komisi
ja, tačiau komunistiniai sukilėliai 
to “įsakymo” neklauso ir veržiasi 
vis arčiau sostinės. Suprantama, 
čia Sov. Sąjunga greičiausiai ve
da, kaip ir visur ir visada, dvivei
dę politiką — viena ranka pasira
šydama mūšių sustabdymo dekre
tą, o kita ranka mosuodama komu
nistiniams savo bendrams pasise
kimo, juos remdama ir moraliai ir, 
svarbiausia, materialiai.

Kubos diktatorius Fidelo Cast
ro, nors paskutinę savaitę kiek ir 
apsiramino, vis dėlto kiekviena 
proga varo propogandą prieš Jun
gtines Amerikos Valstybes. Ame
rika iš savo pusės stiprina savo 
karinę bazę Kuboje, neskelbdama 
ateities planų ir sumanymų.

žodžiu nūdienis pasaulio politi
kos katilas vis kunkuliuoja, verž
damasis pro savo kraštus ir labai 
sunku pranašauti, kas įvyks jau 
kitą dieną. Suprantama, jei Va
karai ir toliau darys nuolaidas ko
munistams, tai netolimoj ateity 
galima bus susilaukti nemalonių 
staigmenų visai kultūringojo pa
saulio civilizacijai...

NEPANAIKINO SENATO 
RŪMŲ ’

Pereitą šeštadienį N.S.W. vals
tijoje vyko gyventojų atsiklausi- 
mas dėl panaikinimo aukštųjų 
valstijos rūmų — senato.

Šiuo metu, jau baigiant balsus 
skaičiuoti, aiškėja, kad žymi gy
ventojų dauguma pasisakė ir to
liau palikti senatą.

Būdinga, kad už senato panaiki
nimą karštai agitavo komunistų 
partija.

jos vyriausios valdybos sudarymas 
čia mažai tepadės.

Visos čia minimos trys reformos 
rodo, kad ikšiolinė Žemės ūkio mi
nisterija (vadovaujama Vytauto 
Vazalinsko), gerokai ‘išparceliuo
jama”. Visą laiką blaškomas: — 
tai jungiama, tai likviduojama, 
tai steigiama, kad pridengtų liūd
ną tikrovę.
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SEN. F. P McMANUS ATSAKĖ GYVENIMO ĮVAIKIUI i
Prieš kurį laiką “M ūsų Pasto

gėje” buvo rašyta, kad ALB 
Krašto Valdybos pirm. inž. B. 
Daukus reagavo raštu i ‘‘Daily 
Telegraph” (Sydnėjaus dienraš
čio) įdėtą senatoriaus McManus 
paeriškimą, kuriame senatorius 
rašė apie Pabaltijos kraštų okupa
ciją, nepaminėdamas Lietuvbs 
vardo.

I tą Krašto Valdybos raštą 
sen. McManus balandžio 4 d. 
raštu atsako:

“MIELAS P. DAUKAU,

Dėkoju Jum* už malonų laišką, 
rąžytą kovo 28 d. Lietuvių Ben
druomenė* vardu. A* patikinu Ju*, 
kad a* visada ginu laisvė* kovą 
prie* komunizmą, kuri* yra di
džiausia laisvė* grėsmė.

Man malonu prie šio laiško pri
jungti teisingumo ministerio Sir 
Garfield Barwick pilno pareiškimo 
šiuo reikalu nuorašą, kurio pas
kelbimo metu šiuo* reikalu* repre
zentavau aš ir kiti senato nariai. 
Aš siunčiu Jum* pilną šio pareiš
kimo tekstą, nes esu įsitikinės, 
kad Australijos lietuviai bus pa
tenkinti, kai jie sužinos, kad da
bartinei Australijos vyriausybei 
valdant jie gali būti užtikrinti sa
vo saugumu prieš sovietinius kės
lus prieš juos.

Šia proga aš siunčiu Jums taip 
pat nuorašą klausimų, kuriuos aš 
kėliau viešumai 1957 m. gruodžio 
5 d.

Kas liečia tą pareiškimo, kurį 
Jūs primenate iš “Daily Tele
graph”, vietą, kur aš pažymėjęs 
tik Estiją ir Latviją, tai turiu pa
ryškinti, kad aš tatai padariau 
manydamas, jog 1940 metais įvy
kusioj agresijoj prieš Pabaltijį so
vietų karinės pajėgos tebuvo oku
pavę tik Estiją ir Latviją, o vo
kiečių kariuomenė Lietuvą. Aš 
maniau, kad Lietuvą okupavo so
vietai tik po Vokietijos pralaimė
jimo. Kadangi aš esu susidaręs 
netikrą vaizdą dėlei to, tai būtų 
man malonu sužinoti iš Jūsų tikrą 
faktų nušvietimą šiuo reikalu.

Aš užtikrinu Jus, kad aš esu su
sirūpinęs visų Pabaltijo kraštų iš
laisvinimu, taip pat ir Lietuvos 
laisve, ir aš smerkiu sovietų tiro
niją Lietuvoje, Estijoj ir Latvi
joj.

Siunčiu gražiausius linkėjimus 
Australijos Liet. Bendruomenės 
nariams ir Jums asmeniškai.

Liekuosi Jums nuoširdus, 
F.P. McManus, 

senatorius Viktorijai.

PASTABA: Sen. McManus čia 
minimuose, Krašto Valdybos pir
mininkui atsiųstuose, raštuose yra 
aiškiai užakcentuota dabartinės 
Australijos vyriausybės pozicija 
Pabaltijo valstybių okupacijos so
vietais nepripažinimo atžvilgiu. 
Australijos federalinio senato po
sėdžio nutarime yra toks išsireiš
kimas:

“Australija neatšaukė savo de 
jure pripažinimo Baltijos valsty
bių — Estijos, Latvijos ir Lietu
vos — egzilinėms vyriausybėms." 

Atsiųstame Australijos užs. rei
kalų ministerijos paeriški'me, ku
riame buvo š.m. kovo 22 d. svars
tyta Sov. Rusijos reikalavimas, 
kad būtų grąžintas tariamasis ka
ro nusikaltėlis estas P. Viks, ku
ris gyvena Sydnėjuje, yra išrei
kštas šitoks negrąžinimo motyvas:

"Australija niekada nėra pripa
žinus juridinio Estijos inkorpora
vimo į Sov. Sąjungą... ir t.t.”

★ A. Ružancovas, buvęs Lietu
vos kariuomenės centrinės biblio
tekos viršininkas, kilimo gudas, 
dabartinis Liet. Bibliografinės 
Tarnybos vedėjas ir "Knygų Len
tynos” redaktorius, neseniai at
šventė 70 metų sukaktį.

★ Vyt. Mačernio poezijos rinki
ny* jau baigiamas spausdinti Mor
kūno spaustuvėje. Leidinio redak
torius poetas Kazys Bradūnas. 
Spausdinimo išlaidas apmokėjo 
dr. Albinas Šmulkštys.

Vyt. Mačernis mirė 1944 m.
★ Danguolė Sealey, kuri yra iš

vertusi į anglų kalbą St. Zobars- 
ko "Brolių ieškotoja”, dabar ver
čia į anglų kalbą keletą apysakų. 
O Rafaelis Sealey yra pasiryžęs 
išversti į anglų kalbą V. Krėvės 
“Raganių”.

★ Elena Urbaitytė, kuri šiomis 
dienomis Kolumbijos universitete 
gavo meno pedagogės magistro lai-'

LENKIJOS PARLAMENTO IR 
SAVIVALDYBĖS RINKIMUOSE

PILIEČIAI TURĖJO TEISĘ 
ATSKIRUS KANDIDATUS

IŠBRAUKTI

Balandžio 6 d. vadinamoje Len
kijos liaudies respublikoje buvo 
rinkimai į parlamentą ir į savival
dybes. Lenkijos rinkimai vis dėlto 
šiek tiek skyrėsi nuo sovietinių 
rinkimų. Lenkijos sąrašuose buvo 
įjungti (nors ir mažas skaičius) 
katalikų ir ūk-kų kandidatų. Be 
to, kandidatų sąrašuose (kurių vi
sur būta tik po vieną), kandida
tų buvo daugiau, negu turėjo būti 
išrinkta atstovų. Tokiu būdu rin
kėjai turėjo bent jau teoretinę 
teisę išbraukti sau nepatinkamus 
kandidatus. Kaip praneša užsienio 
spaudos stebėtojai, tąja braukimo 
teise mažiau pasinaudojo miestie
čiai, negu kaimiečiai. Šie gausiai 
ėję į kabinas, kur galėjo išbrauk
ti nemėgiamus kandidatus. Vis 
dėlto aišku, kad komunistų kandi
datai turės visur daugumą. Bal
suoti teisę turėjo apie 18 milijonų 
(viso gyventojų yra daugiau kaip 
29 mil.). Spaudos pranešimais,

KULTŪRINĖ KRONIKA
psnį, šiuo metu intensyviai ruošia
si šį pavasarį New* Yorko galerijo
je įvykstančiai savo tapybos paro
dai. Ji šiuo metu mokytojauja Ma- 
sapequa Vidurinėje mokykloj.

★ Juozas Švaistas yra spaudai 
paruošęs savo 1918 — 1919 metų 
atsiminimų knygą ir “Milžinų pa
sakas”.

* Lietuvių rašytojų rinkinys 
angliškai — Selected Lithuanian 
Short Stories, redaguotas Stepo 
Zobarskio, išleistas pakartotiniu 
leidimu. Antroji laida truputį ski
riasi nuo pirmosios, kadangi čia 
yra kaikurių pakeitimų autorių at
žvilgiu. Kai kurie autoriai nebeat- 
stovaujami, o įdėta du nauji, tai 
Žemaitė ir Vaižgantas. Žemaitės 
išspausdintas “Sučiuptas velnias”, 
o Vaižganto “Rimai ir Nerimai”. 
Antrojoj laidoj yra du įvadai, vie
nas prof. Angoff ir kitas, plačiau 
apžvelgiąs lietuvių literatūrą, 
amerikiečio poeto Clark Mills.

I

rinkimuose dalyvavę ir'30 katalikų 
vyskupų. Režimas tai laiko gera 
koegzistencija tarp komunistinio 
režimo ir bažnytinės herarchijos.

GRUBUS FURCEVOS PRISIPA
ŽINIMAS APIE KITŲ TAUTŲ 
RUSINIMĄ, “RUSŲ KULTŪROS 

{DIEGIMĄ”
“Judaica”, Šveicarijoje leidžia

mas žurnalas, kovo mėn. numery
je pranešė apie tolimesnes žydų 
pastangas iš Maskvos išgauti ge
resnį Sovietų Sąjungos žydij trak
tavimą. Tuo reikalu įvykęs pasi
kalbėjimas tarp Sov. Sąjungos 
kultūros ministerio Furcevos' ir 
neminimo žydų veikėjo. Furceva 
pabrėžusi, jog sovietinio filmo 
pramonėje esą net 34% žydų, mo
kslų akademijoje 10% ir pan. Be 
to, pasakė Furceva, žydams ypa
tingų teisių jau vien dėlto nesą 
galima suteikti, kad kaip tik “da
bartyje rusų valdomos tautos per
siima rusų kalba ir kultūra”. Ki
taip tariant, jei visos kitos tautos 
rusinamos, išimties negalį suda
ryti žydai...

SIRIJOS GIROS ROMANĄ 
TOLIAU KEDENA

Jaunojo rašytojo (ir mediko) 
V. Sirijos Giros romanas “Vora
tinkliai draikės be vėjo”, atspaus
dintas pernai žurnale “Pergalė
je”, vis dar yra kritikos ugnyje. 
Po to, kai jį aštriai sukritikavo 
Maskvos recenzentai, plati kritiš
ka recenzija tilpo ir Vilniaus lai
kraštyje “Literatūra ir menas”. 
To negana, neseniai susirinko dar 
ir LTS Rašytojų draugijos val
dybos prezidiumas ir pritarė ik
šiolinei romano kritikai. Rašytojų 
draugijos prezidiumas esąs nuo
monės, kad

“šis romanas menkavertis idė
jiniu ir meniniu atžvilgiu. Prezi
diumas pažymi, kad “Pergalės” re
dakcija neparodė pakankamo prin
cipingumo ir reiklumo, spausdin
dama žurnale šį romaną”.

Čia jau teko kietas smūgis ir 
romano autoriui ir “Pergalės” re
dakcijai. Tai rodo, kaip akylai 
partiečiai sargai budi, kad Lietu
voje neatsirastų ir neplistų ne
partinė beletristika, o ypač po 
“vyresniojo brolio” pasisakymo.

“BURŽUAZINĖ PSICHOLOGIJA 
GILIAI ĮLEIDUS ŠAKNIS” 
Alf. Bieliauskas rašytojų žur

nale “Pergalėje” (4 nr.) recenza
vo R. Lankausko novelių rinkinį 
“Klajojantis smėlis”, išėjusį Val
stybinės grožinės literatūros lei
dykloje Vilniuje. Recenzija pri
kirpta visiškai partiniam kurpa
liui. Aptardamas novelių atskirus 
tipus, kurių tarpe yra daug “nei
giamų” (partiniu atžvilgiu) tipų, 
Bieliauskas t.k. nusiminęs pripa
žįsta : “... nors gyvenimo sąlygos 
pasikeitė greitai ir iš esmės, bur
žuazinė psichologija giliai įleidus 
šaknis”. Recenzentas gėrėdamasis 
pritaria autoriaus novelėse dėsto
mai minčiai, kad tokie “nereika
lingi individai (senų tradiejų pa
sekėjai) turi mirti netik dvasiš
kai, bet net fiziškai”. Ir šiaip no
velėse yra daug apie “nereika
lingus žmones”.

Dai- įdomu, kad titulinė to rin
kinio novelė, “Klajojantis smė
lis”, duoda istoriją Neringos kopų 
dukros, kuri savo motinos (“reli
ginio auklėjimo moters”) Pušaitie- 
nės davėsi prikalbama “repatri
juoti” į Vak. Vokietiją. Bet kai 
ji jau esanti “tarybiniai išauklė
ta”, tai ji netrukus jau dariusi 
žygių grįžti į Lietuvą, kur buvo 
palikusi savo draugą dailininką 
Evaldą. Daroma prielaida, kad ji 
ir grįšianti. Novelėn įbruktos net 
tokios “aktualijos” kaip Vokieti
jos apginklavimas, imperialistų 
ruošiamas atominis karas ir pan. 
Būdinga, ką, anot autoriaus, tos 
mergaitės motina, Pušaitienė, pa
sakė Klaipėdoje, ruošiantis į Va
karus išvažiuoti: “Geriau paskan
dinsiu siuvamą mašiną uoste, ne
gu parduosiu ją už pigią kainą. 
Ji man brangiai kainavo, ii- aš ne
atiduosiu jos pusvelčiui, kad pas
kiau ja naudotųsi kokio nors atei
vio boba”. LNA

ABEJOJA DABARTIES 
PRANAŠUMO PALYGINIMAIS

SU PRAEITIM
“Tiesos” redakcija leido viešai 

iškelti regimai opų klausimą apie 
bolševikinio režimo laimėjimų ly
ginimus su nepriklausomos Lietu
vos padėtimi. Klausimo kėlėjas la
bai atvirai pasakė:

“...tenka išgirsti tokių kalbį 
kad esą, ir buržuazinė Lietuj 
jeigu ji būtų egzistavusi iki mės; 
dienų, būtų pasiekusi nemažų Jį 
mėjimų, kad, esą, negalima dary. 
ti palyginimų su laikotarpiu priej 
du dešimtmečius”.

Atsakyti į šį opų klausimą buv« 
pakviestas pats aukščiausias eta 
nomistas — K. Meškauskas, M«. 
kslų Akademijos Ekonomikos inj. 
tituto direktorius, o jam asistavę 
vienas iš "Tiesos” redaktorių. į 
Laurinaitis (“atsikirtinėtojas* 
prieš užsienio lietuvių spaudą).

Pačioje savo įrodinėjimų pra
džioje lyginimų teisintojai grie
biasi tipiškiausios suktybės, bt 
kurios tie lyginimai niekad neiš
siverčia. Būtent, sako, dabar per 
20 metų pramonė Lietuvoje išaugo 
10 kartų, o tada ... “1939 metais 
bendroji pramonės produkcijos 
apimtis palyginti su 1910 metais 
padidėjo vos 2,14 kartų..." Lyg ne- 
priklausoma Lietuva būtų pradė
jusi savarankiai savo ūkį tvarkyti 
1910 metais ir lyg po to, priej 
Lietuvos valstybės atkūrimą, ne
būtų įvykęs karas ir visiškas Lie
tuvos ūkio nusmukdymas. Nepri
klausomos Lietuvos tvarkymosi jie 
neskaičiuoja nuo pradinio ir pa
ties žemiausio taško, bet užtat sa
vo laikotarpio nuopelnus tai lygi
na su pradiniais, 1940-siais, suiru
tės metais (daugeliu atvejų lygi- 
na tik su savo veiklos pusmečiu...), 

Abejonės kėlėjams ekonomikoj 
profesorius nebandė išsklaidyti 
dar vienos abejonės, būtent, abe
jonės apie prasmę iš viso lyginti 
statistikas, kai nuolat paaiškėja, 
kad statistikos duomenys taip 
dažnai neturi net panašumo su tik
rove. (Visi prisimena, kas atsitiko 
su “nepaprasta pažanga” Joniškio 
rajone!). LNA

ATENTATAS PRIEŠ 
UKRAINIEČIŲ EGZILUS 

MIUNCHENE
Balandžio 12 d. 3 vai. ryto 

sprogmenys, prilipdyti prie ukrai
niečių spaustuvės “Cicero” patal
pų, sprogo ir suardė sieną ir kita, 
žmonių nenukentėjo. Spaustuvėje 
spausdinamas ukrainiečių egziltĮ 
laikraštis. Prieš kurį laiką buvo 
bandytas atentatas prieš to laik
raščio redaktorių. Jis gavo per 
paštą siuntinėlį, kuris atidarius 
sprogo ir redaktorių tik lengvai 
sužeidė.

Laisvai vertė E. V-nė

KUNIGO PASAKOJIMAS

— Ta... aip. Labai gražūs ru
binai. Iš tikrųjų, puikūs!

Jaunasis Felstcdas, juvelyras, 
pakėlė ikoną prieš šviesą, kad ga
lėtų aiškiai matyti puikius akme
nis, šviečiančius purpuriniu raudo
niu — žėruojančius ir atsispindin
čius aukso dugne. Ponia Kenwor
thy, turtuolio Walterio Kenwor
thy žmona, pritariamai linkčiojo 
madingai sušukuota galva ir nuo
laidžiai šypsojosi, žiūrėdama į ša
lia stovinčią, kukliai apsirengusią 
rudaplaukę merginą. Mergina taip 
pat nusišypsojo, nervingai čiupi
nėdama užrašų knygutę. Graži, 
mažytė panelė Smith nebuvo le
pinama šypsniais ir jos, kaip po
nios Kenworthy sekretorės, vieta 
buvo tikrai nepavydėtina.

— Gerai, — tarė gyvai ponia, 
•— aš taip ir galvojau, pirkdama 
juos Paryžiuje iš tos nuturtusios 
princesės... Bent ji pati sakėsi, 
kad princesė esanti, nors aš tuo 
labai abejoju... Ji atrodė kaip 
tikras "niekas”I

Ponia Kenworthy paniekinan
čiai suprunkštė. Kadangi jos dva
sinis mintijimas buvo ribotas, ir 
dėl to ji jokiu būdu negalėjo įsi
vaizduoti, kad moteris, vilkinti 
juodą, aptrintą kailinį paltą ir 
laikantį liesoje rankoje rudame 
popieriuje įvyniotą ryšulį, gali 
būti princesė, arba bent prince
sė, verta kurių nors diskusijų. 
Ponia Kenworthy matavo gyveni
mą ir žmones vieninteliu jai su

MARGERY LAWRENCE

prantamu mastu — pinigais.
Jaunas, lieknas vyriškis, vieną 

akį pridengęs tamsiu auksakalio 
stiklu, padėjo ikoną ant stalo ir 
žiūrėjo į ją, giliai paskendęs min
tyse. Tatai juk buvo, ištikrųjų, 
didingas senosios Rusijos lobis. 
Raudonojo aukso dugne buvo kry
žius — blizgančių spalvotų brang
akmenių mozaika, ant kurio ka
bojo Atpirkėjo figūra, išskaptuo
ta iš drambliakaulio, pageltoniju- 
sio nuo metų naštos. Galva buvo 
žemai nusvyrusi ant peties, kūnas 
pakibęs ant vinimis prikaltų plaš
takų, o apie kaktą, ant rankų, ko
jų ir sužeisto šono žėrėjo niūrus 
purpuras... didžiuliai rubinai, 
raudoni, kaip kraujas, giliai įs
meigti į drambliakaulį.

Puikus dirbinys! Jaunąjį Felste- 
dą persmelkė nemaloni mintis, 
kad šis tikrai pasigerėjimo vertas 
daiktas yra vulgarios moters nuo
savybė — perdaug turtingos, per- 
sipenėjusios, savymeilios — šiuo 
momentu abiemis alkūnėmis atsi
rėmusios į stalą ir įsistėbėlijusios 
į ikoną. Tik ne todėl, kad ji bu
vo puiki ir reta, ne todėl, kad ji 
dabar turėjo teisę ją turėti ir gro
žėtis, bet tik todėl, kad ji kaina
vo brangiai ir kad ji, Rachelė 
Kenworthy, pasilenkė savo trium
fuojančio turto iš aukštybių ir 
pasiėmė ją iš nusigyvenusios prin
cesės! šypsodamosi ji žiūrėjo į 
priešais gulinčią ikoną, o toje šyp
senoje reiškėsi žiaurus plebėjo 

triumfas, kuriam pagaliau atsira
do progos spiauti aristokratui į 
veidą... Juvelyras slapčia žvilgte
lėjo į panelę Smith ir, kai jų akys 
susitiko trumpai akimirkai, jie jau 
suprato vienas kitą... Jau nebe 
pirmą kartą jiedu susitiko — Fel- 
stedo firma gana dažnai turėjo 
biznio reikalų su Kenworthy. Jis 
žinojo, kaip su ta ponia reikia 
elgtis, tikriau sakant, jis manė ži
nąs, nes su vulgaraus tipo žmo
nėmis niekada negali būti tikras... 
Ir dabar jis tengėsi kalbėti su 
šaltai profesionaliniu indiferentiš
kumu, nors jo akys nuolat krypo 
į puikų kūrinį.

— Taigi... ponia Kenworthy. 
Tai, ištikrųjų, gražus dalykas, o 
rubinai, aš jums pilnai pritariu, 
kažkas ypatingo... Tokie didžiu
liai, kad net atrodo gaila, jog jie 
iki šiol puošė, galima būtų pava
dinti tik... paveikslą!

Kenworthy nutraukė jį aštriu 
juoku:

— Štai! Jūs irgi tą patį pripa- 
žinote! Tatai ir yra, ko aš noriu 
iš jūsų!

Juvelyras nustebęs pažvelgė į 
ją-

— Aš manau, gerbiamoji, kad 
mes vienas kito nesupratome. Su
pratau, kad jūs norėjote mums 
pavesti parduoti šią ikoną. Jau 
šiandieną galiu jums užtikrinti, 
kad mes ją gerai realizuosime.

— Pinigai man yra niekis! — 
pareiškė ponia arogantiškai, bet 
neteisingai, nes ji turėjo pasaky
ti “pinigai man yra viskas”. At
rodė, kad ji smaguriavos tuo, kad 
yra dabar dėmesio centru, nes ne 
tik Felstedas, bet ir ta kvaila, ma
žoji Smith spoksojo į ją, nenuleis
dami akių.

— Aš nenoriu ikonos parduoti. 
Noriu, kad jūs iš jos išimtumėte 
šiuos rubinus — dabar, tučtuojau 
— ir padarytumėte iš jų man pa
puošalą.

Prislopintas aiktelėjimas nu

traukė tylą. Panelė Smith, lyg ir 
išsigandusi savo drąsos, delnu už
sidengė burną ir stovėjo išplėtusi 
akis. Ponas gi Felstedas buvo per
daug korektiškas, kad balsu rei
kštų savo nustebimą, bet ir jis 
nesusilaikė netaręs:

— Ponia, bet...
Ponia Kenworthy nekantriai nu

traukė:
— Prašau su manimi nesiginčy

ti! Iš jų gi verta padaryti papuo
šalus, ar ne? ’

— Ak, žinoma, — skubiai atsa
kė jaunuolis, — jie yra, kaip aš 
jau sakiau, išimtinai puikūs. Ta
čiau kažkodėl atrodo, kad gaila 
gadinti ikoną... Ar jums taip ne
atrodo?

Jis vėl apžiūrinėjo ikoną ir jo 
žvilgsnyje matėsi kažkas daugiau, 
nei grynas profesinis susidomė
jimas.

Ponia Kenworthy, jausdama 
juvelyro žodžiuose kritikos gaide
lę, visa pasipūtė, ir jos balsas pa
sidarė aštrus, lyg durklas:

— Tatai yra mano reikalas! 
Jeigu aš nusipirkau daiktą, tai 
turiu teisę su juo pasielgti, kaip 
aš noriu. Šią ikoną nusipirkau tik 
dėl jos rubinų. Manoji rubinų ko
lekcija yra geriausia, ir jūs turite 
tai puikiausiai žinoti, nes aš juk 
pirkdavau juos dažniausia pas 
jus. Nebent jūs esate mane ap- 
gaudinėję, kas yra taip pat labai 
galimas dalykas...

Jaunojo juvelyro išblyškusį vei
dą nutvieskė pykčio raudonis, o 
p-lė Smith, staiga pajutusi savo 
darbdavei karštą neapykantą, nu
leido akis... Tačiau Kenworthy, į 
nieką nekreipdama dėmesio, tęsė 
savo žodžių tiradą:

— Aš esu tvirtai nusistačiusi 
nukonkuruoti grafienės Dair ko
lekciją. Paskirus rubinus lyginant 
hš ją jau nugalėjau, tačiau ji įsi
gijo tuos auskarus, pagamintus iš 
kažkokio Indijos stabo akių, apie 
kuriuos savu laiku visi laikraščiai 

rašė...
— Dievo Lahvani akys, — auto

matiškai burbtelėjo juvelyras.
— Bet jeigu šie rubinai bus 

atatinkamai įrėminti..., aš esu 
tikra, kad Dair auskarai atsidurs 
šešėlyje.

— Ir dėlto jums atrodo, kad 
verta sugadinti ikoną, — su sar
kazmu ištarė Felstedas.

Šį kartą mažose, juodose po
nios akyse, įdubusiose tarp parau
donintų ir storu grimo sluogsniu 
apvedžiotų ančiakių, tvykstelėjo 
nesuvaldomo pykčio ugnelės. Ne
žiūrint ištiso pustuzinio grožio 
specialistų patarimų, Rachele Ken
worthy, gimusi “košerio” mėsos 
krautuvėje Hoxtone, niekada ne
išmoko skoningo dažymosi me
no.. .

— Jaunasis žmogau, — sušvokš
tė ji, — aš neatėjau čia klausyti 
patarimo, ką man daryti! Aš noriu 
žinoti tik du dalykus: pirma — ko
kia yra šių brangenybių vertė ir 
antra — išlupinėti juos čia pat ir 
tučtuojau!

Felstedas kietai sučiaupė lūpas. 
Laikai nebuvo geri, ir jis negalė
jo leisti sau liuksuso —- prarasti 
tokią turtingą klijentę. Tačiau, 
dievaži, kaip mielai paleistų jis 
šią ikoną į jos riebų, biaurų vei
dą!. ..

Jo akys susitiko su panelės 
Smith maldaujančiu žvilgsniu, ir 
jis mašinaliai nusilenkė, kas sa
vaime suprantama, turėjo reikšti: 
ponios paslaugoms, prašau...

Iš savo darbo dėžės išėmęs ma
žą įrankėlį, jis ėmė darbuotis apie 
puikųjį kūrinį, kuris bejėgiškai 
pasidavė vandališkom jo rankom. 
Šis darbas reikalavo didelio at
sargumo, nes jau prabėgo daug 
metų, kai žibantieji akmenys buvo 
įspausti į gelstantį dramblikaulį. 
Dabai1 jie vienas po kito buvo lu
pami iš ikonos ir, lyg kruvini la
šai, krito į ištiestus milijonierės 

delnus... Ikonoje tepaliko tik 
tamsios skylės, kurios, tarsi aklojo 
akys, žvelgė į lubas. Dirbantis vy
ras ir mergaitė buvo tylūs, tik po
nia Kenworthy nuolatos ir paten
kintai kikeno, saujoje žaisdama 
žvilgančiais brangakmeniais. Stai
ga ji pasisuko durų link, per petį 
mesdama žodžius:

— Aš turiu pasižiūrėti, kaip jie 
derinasi prie kitų. Aš pranešiu 
jums, kada galite juo,s pasiimti 
įrėminimui, nes aš norėčiau juos 
turėti kaip galima greičiau!

— Atsiprašau, ponia, bet ką jūs 
manoae daryti su pačia ikona? — 
nedrąsiai paklausė panelė Smith.

Ponia Kenworthy nusijuokė, nes 
jos nuotaika jau pasitaisė, kai 
brangakmeniai atsirado saujoje.

— Tas daiktas man visai nerei
kalingas! — ji ištarė. Tačiau Čia 
pat instinktyvus biznierės žydės 
gobšumas vėl ją užvaldė ir ji sku
biai pasitaisė:

— Tuo tarpu ji man nereika
linga, jūs galite ją laikinai pasi
kabinti savo kambaryje, kadangi 
jaučiate silpnybę bažnytiniams ir 
panašiems daiktams, ar ne?

Kai durys paskui ponią Ken
worthy užsidarė, panelė Smith 
kupinomis ašarų akimis pažvelgė į 
simpatingą jaunojo Felstedo vei
dą. Ir tą akimirką jie abu supra
to, kad kukli iki šiol tarpusavė 
simpatija užsižiebė skaisčia meilės 
ugnele, nors Felstedas, kaip ti
piškas britas, išoriniai rodėsi ra
mus, lėtai susidėliojo įrankius ir 
tvarkingai sukrovė juos į dėžutę. 
Tačiau giliai jo širdyje brendo 
įsitikinimas, kad jis labiausiai ne
kenčia ponios Kenworthy, o šir
dyje trokšta juo greičiau matyti 
panelę Smith, kuri, gal būt, grei
tai vėl atvyks į Londoną be savo
sios ponios, viena...

(Bus daugiau)
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LIETUVOS IR

PIRMASIS ĮSPŪDIS
Jei lietuvis mokytojas lankytų

si kaip svečias australiškose gim
nazijose, ypač jei jis galėhj būti 
nematomas svečias, išorinis įspū
dis būtų stebinančiai panašus į jo 
prisiminimus iš Lietuvos mokyk
lų. Vaikai sėdi suoluose, eilėse, 
dirba — vieni kruopščiai, kiti ma
žiau kruopščiai, vienų veidai susi
kaupę, įtempti, kitij pilni išdyku
mo, dar kitų — užsisvajoję, iš
siblaškę. Mokytojas moko prie 
lentos, vaikai rašo sąsiuviniuose; 
vienas kitas, mokytojui atsukus 
nugarą, paleidžia pasuolėn laiške
lį ar nusviedžia popierinį lėktu
vėlį.

■ • !'I i >!..

IŠORINĖS NUOTAIKOS
Tačiau, kai lietuvis atsiranda 

australiškoje mokykloje ne kaip 
praeinantis svečias, bet kaip pas
tovus mokytojas, jau pirmomis 
dienomis jis pastebi tarp prieška
rinės lietuviškos ir dabartinės aus
trališkos mokyklos daugelį išori
nių nuotaikų, tikslų ir darbo bū
dų, o vėliau ir gilesnių vidinių 
organizacinių ii- metodinių skir
tumų. Pirmiausia krenta į akis 
mums neįprastas mokinių santy
kių su mokytojais familiarišku- 
mas ir draugiškumas. Mokiniai į 
mokytojus žiūri beveik kaip į sau 
lygius. Mokyklos kieme, korido
riuose vaikas nesivaržydamas kal
bina mokytojus, kad ne tik savo 
pačių išgyvenimus papasakotų, bet 
taip pat kad pastebėtų mokytojo 
naują drabužį ar kitokią šukuose
ną. Kad mokytojų kambarys kiau
rą dieną nebūtų užpultas moki
niais, reikia tiesiog kategoriškų 
draudimų, taisyklių; nemaža lai
ko praeina, kol mokiniai pripranta 
pasibelsti prieš įsiverždami į mo
kytojų kambarį ar į kitą klasę 
pamokos metu. Gatvėje vaikas, pa
matęs mokytoją, jam iš tolo moja, 
vejasi, kalbina. Priemiesčių mo
kyklose, kur vaikai ateina iš na
mų su darželiais, mergaitės kuone 
kasdien apdovanoja mokytojas gė
lėmis ir tiesiog reikalaute reika
lauja, kad tos gėlės čia pat būtų 
prisisegamos ii’ nešiojamos. Prieš 
Kalėdas mokytojai užpilami krū
vomis atvirukų, nosinėlių ir kito
kių mažų dovanėlių. Tokia drau
giška nuotaika atsinešama ir į kla
ses. Naujam mokytojui pašino-

VIKTORIJOS
RAŠO: ELENA Z1ŽIENĖ

PIRMA DALIS
džius, vaikai stebi ir laukia. Ko
kios nors baimės ar nejaukumo 
prieš mokytoją jie neįsivaizduoja. 
Nėra nei pagarbos “a priori”.. Ji 
atsiranda tik vėliau kartu dirbant. 
Iš pradžių vaikas tik žiūri, ar 
bus įdomu ir ar mokytojas su 
juo asmeniškai dirbs. Jei jo lauki
mai patenkinami, jis klauso ir 
dirba, jei ne — beveik nėra prie
monių jam disciplinuoti. Blogu 
pažymiu ar egzaminu vaikas ne
nugąsdinamas, nes atėjęs į mo
kyklą, jis, toli gražu dar nėra ap
sisprendęs, kaip toli mokslus eis. 
Išorinių disciplinos priemonių 
kaip ir nėra. Privačiose mokyk
lose, ypač berniukų, senųjų Ang
lijos institucijų papročiu, vaikai 
gali būti mušami — be abejo, tai 
kartais įkvepia baimės. Valstybi
nėse mokyklose bent oficialiai fi
zinės bausmės teisę teturi direkto
rius. Eilinio mokytojo klasės drau
smė priklauso tik nuo jo asmeny
bės ir nuo jo pamokų įvairumo. 
Daugelio Europos kraštų, ypač 
Prancūzijos, Vokietijos, o taip pat 
ir Lietuvos tradicija, kad mokyto
jas — akademikas savo pamokas 
dėsto iš katedros augščio ir tolu
mos, o mokiniai arba jo atsidėję 
klauso arba į klasės priešakį išė
ję atsakinėja, Australijos, kaip ir 
Anglijos, mokyklose šito beveik 
neįsivaizduojama. Tarp mokytojo 
ir mokinių nėra atstumų: klasė vi
są laiką drauge su mokytoju arba 
aktyviai dirba arba — triukšmu 
stogą kelia.

ŠVIETIMO SISTEMŲ 
SKIRTUMAI

Išoriniai nuotaikų skirtumai iš
plaukia iš gilesnių Lietuvos ir 
Australijos visos auklėjimo siste
mos skirtumų. Lietuvoje jaunimo 
auklėjimas dalijosi į pradinį, vi
durinį ir augštąjį. Privalomas te
buvo pradžios mokslas, kuris ne- 
siribojo mokinių amžiumi: kiek
vienas turėjo pabaigti keturis, vė
liau šešis pradžios mokyklos sky
rius. Taigi pagrindinė, visą kraštą 
šviečianti įstaiga buvo pradžios 
mokykla. Į gimnaziją beveik iš
imtinai ateidavo tik tie vaikai, 
kurie tikėjosi pasiekti abitūros — 
teisės stoti į universitetą. Todėl 
tarp pradžios mokyklos ir gimna
zijos buvo didžiulis tarpas: pra
džios mokykla buvo savyje už-

GIMNAZIJOS

baigta auklėjimo institucija; į gim
naziją sueidavo tik dalis pradžios 
mokyklos mokinių, taigi tik ma
žuma krašto gyventojų, ir tai tik 
tokia, kuri tikėjosi kada nors at
sirasti universitete. Pati gimna
zija savo tikslu skaitė bendrąjį 
busimojo inteligento išsilavinimą, 
ne kokį praktišką jaunuolio įvedi
mą į būsimą amatą ar profesiją. 
Mokslo programa buvo kuo plates
nė (visi prisimename, kaip aštun
toje klasėje mokėmės psichologi
jos pagrindus, meno istoriją, kos
mografiją ir t.t.), ir visi mokslo 
dalykai kiekvienam pravalomi. 
Taip aštuntos klasės mokinys ruo
šė tarp dvylikos iki penkiolikos 
mokslo dalykų. Tiek dalykų besi
mokant negalėjo siekti labai gi
laus bei nuodugnaus jų paruoši
mo, bet gi buvė stengiamasi moki
nį sudominti su visomis sriti
mis, tuomi jam palengvinant vė
lesnių studijų pasirinkimą, o ypač 
suteikiant inteligentui reikalingą 
vadinamąjį bendrąjį išsilavinimą.

Gal todėl ir humanitariniams 
mokslams buvo kreipiamas dides
nis dėmesys, negu realiesiems: 
mokytasi trys svetimos kalbos (dvi 
moderniosios, viena senoji), Lie
tuvos ir pasaulio istorija, Lietu
vos ir pasaulio literatūra ir t.t.

Australijos švietimo sistemoje 
tarp pradžios mokyklos ir gimna
zijos lūžio nėra. Nėra nustatyto 
skyrių skaičiaus, kurį kiekvienas 
krašto gyventojas turi būti baigęs, 
o tik amžiaus riba, iki kurios kiek
vienas privalo būti mokykloje. 
Viktorijoje vaikai negali išeiti iš 
mokyklos nesulaukę 14 metų. Ka
dangi pradžios mokyklą vaikai 
pradeda dažniausiai nuo penkių 
metų, tai beveik kiekvienas spėja 
išeiti savo šešis skyrius ir ateiti į 
gimnaziją. Ypač kai nebojama 
griežtų, jau ir mažuosius vargi
nančių egzaminų, tai yra tenden
cijos žemųjų skyrių bei klasių 
mokinių nelaikyti vienoje klasėje 
dviejų metų. Taip gimnazija savo 
žemesnėse klasėse suima ne rink
tinę mažumą, busimuosius krašto 
profesinius darbininkus bei inte
lektualus, bet visą 100% krašto 
jaunimą. Pati gimnazija pasidaro 
atsakominga ne vien už būsimų in
teligentų luomo paruošimą, bet 
už viso krašto švietimą. Tatai nu
lemia programų sudarymą ir dar

bo metodų parinkimą. Ta pati 
mokykla turi tikti ir būti naudinga 
ir tai mažajai grupei, iš kurios, 
kaip iš Europos gimnazistų tiki
masi, kad ji ateityje duos krašto 
“smegenyną”, iš kurio augs ama
tininkai, verslininkai, o drauge 
ir nekvalifikuoti darbininkai. Vi
sų trijų grupių auklėjmas drauge 
sukelia sunkumų ir problemų, ta
čiau tikima, jog tai prasminga, 
nes vaikuose ugdomas savitarpio 
supratimas, o, be to, ir įmanomes- 
nis įvairių socialinių luomų tarpo 
susiaurinimas.

TREJOPOS PROGRAMOS
Po šešių pradžios mokyklos sky

rių atėję į gimnaziją Viktorijos 
vaikai pirmose klasėse visi moko
si tų pačių dalykų. Tame lygyje 
Viktorijos gimnazija panašiausia 
į lietuviškąją. Skirtingą nuotaiką 
sukelia tiktai žinojimas, kad di
džioji tų jaunesnių klasių moki
nių dalis neis į vyresnes klases, ir 
reikalas suderinti tai, kas jieųis 
naudinga su tuo, kas pagrindžia 
kelią brandos atestato siekian
tiems. Tose klasėse patys vaikai 
dažniausiai dar nežino, kaip ilgai 
jie mokysis. Nuo antrosios ar tre
čiosios klasės mokiniai pradeda 
skilti į dvi ar tris atskiras gru
pes, kurios sudaro atskiras kla
ses, vadinamas profesinę, komer
cinę ir praktišką. Profesinėje kla
sėje susiburia gabesni vaikai, iš 
kurių bent dalis siekia atestatų; 
komercinės būna daugiausiai mer
gaičių klasės ir jose, be kitų mo
kslo dalykų, mokomasi mašinraš
čio, stenografijos, buhalterijos — 
sąskaiton fizikos, chemijos, sve
timos kalbos ir aukštesnės mate
matikos. Norintieji gali pasiekti 
abitūros ir iš komercinės klasės, 
bet vėliau jie neturi užtenkamai 
mokslo dalykų stoti į kitus fakul
tetus, išskyrus ekonomiją. Didžio
ji komercinių klasių mokinių da
lis išeina sekretorėmis, smulkiais 
tarnautojais. Praktiškosios klasės 
suima negabiausius mokinius. Jų 
kurso pagrinde yra anglų kalba, 
aritmetika, istorija bei geografija 
ir visa eilė praktiškų dalykų: mer
gaitėms siuvimas, virimas, rank
darbiai, namų ruoša; berniukams 
— paprastas medžio ar metalo iš- 
dirbimas ir t.t. Iš praktiškų kla
sių abitūros siekti negalima.
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GAGARINO SKRIDIMAS 
MITAS AR REALYBĖ?

Maždaug prieš savaitę vyko Mas
kvoje tarptautinė spaudos konfe
rencija su vad. pirmuoju kosmo
nautu Juriju Gagarinu.

V. Pasaulio ir Australijos spau
da beveik tylomis praleido šį įvy
kį, nes, gal būt, vakariečiai paga
liau susiprato perdaug “garbės” 
bus padarę, užpildydami beveik 
ištisus laikraščių puslapius šį erd
vių skridimą paminėdami ir ne
matė reikalo smulkiai aprašinėti 
tą farsą, kurį Maskva vadina 
“spaudos konferencija”.

Klausant ir stebint Gagariną, 
kalbantį toj vad. spaudos konfe
rencijoj per televiziją, susidarė 
įspūdis, kad tatai žmogus su labai 
mažu išsilavinimu. Jo vartojamo
ji rusų kalba netaisyklinga — 
tikras bolševikinis žargonas. Tarp
tautinių techniškų terminų jis vi
sai nevartojo, teįpindamas tik pq- 
rą sovietinių naujadarų, pav., 
prizemlienije (nusileidimas). Apie 
savo įspūdžius erdvėse jis paskai
tė iš raščiuko blankiai ir neįtiki
nančiai, nuolat tekartodamas, 
kad jis jautęsis labai gerai, net 
puikiai...

Jau vad. konferencijos pradžio
je jis pareiškė, kad atsakinėsiąs 
apibendrintai, nes daugelis - klau
simų esą identiški. Paruoštus at
sakymus (aišku partijos) jis skai
tė iš rašto.

Kelius būdingesnius jo atsaky
mus čia pateikiame, kurie puikiai 
charakterizuoja šios “spaudos 
konferencijos” dvasią.

Klausimas: Jūs tvirtinate ma
tęs žemę. Įdomu — pro langą ar 
televizijos pagalba?

Atsakymas: Iliuminatoriaus pa
galba... (apšvietimo?)

Klausimas: Sakote, kad puikiai 
matėte žemės paviršių su jo upė
mis, miškais, kalnais ir t.t. Ar 
nufotografavote ir ar mes galėsi
me matayti filmą?

Atsakymas: Jokių foto ar fil
mavimo aparatų mūsų orlaivis ne
turėjo ir jokių nuotraukų neda
riau, — su matoma pašaipa atsa
kė kosmonautas.

Klausimas: Aš esu Pietų Ame
rikos gyventojas. Jūs sakėte ma
tęs ir Pietų Ameriką. Kaip gi ji 
atrodė iš erdvių?

Atsakymas: Gražiai, labai gra
žiai, — nusišypsojo Gagarinas 
(salėje kyla juokas).

Klausimas: Ar Jūs būsite pas
kirtas kosmonautų profsąjungos

pirmininku? (Salėje juokas ir 
triukšmas).

Atsakymas: Jeigu mane išrinks, 
tai būsiu.

Klausimas: Kiek Jūs turite la
kūnų skridimui į erdves — tuziną 
ar daugiau?

Atsakymas: Mes turime jų tiek, 
kiek bus reikalinga.

Klausimas: Ar Jūs dar norėtu
mėt paskraidyti erdvėse?

Atsakymas: Jeigu partija ir so
cialistinė tėvynė norės, tai, žino
ma, skrisiu, tačiau yra daug kos
monautų, laukiančių savo eilės ir 
aš nenorėčiau jiems pastoti ke
lio...

Čia Gagarinas dar pareiškė, kad 
jis ateityje norėtų tikrai (po nas- 
tojasčemu) paskrydėti ar į Mėnu
lį, ar į Marsą, ar į Venerą.

Konferencijos pabąigą Gegari- 
nas pagarbino bolševikiniu “amen” 
— garbė partijai, Leninui ir t.t...

Pabaigai verta prikergti pasku
tinės Vakarų spaudos prielaidos, 
kuriose tvirtinama, kad Jurijaus 
Gagarino pirmtakūnu buvęs Ser- 
giejus Iliušinas, žymaus sovietų 
konstruktoriaus sūnus. Raketa su 
žmogum tikrai jau buvusi paleis
ta balandžio 7 d., kurioje lliuši- 
nas apskridęs tris kartus žemės 
orbita. Jis buvęs nuleistas žemėn 
gyvas, tvirtina iš Maskvos kores
pondentas H. Šapiro, tačiau sun
kiai sergąs nuo dvasinės įtampos. 
Šiuo metu Iliušinas esąs išprotė
jęs ir gulįs Maskvos ligoninėje. 
Jei tiesa, tai Gagarinas, turėjęs 
laimę grįžti į žemę sveikas, nu
skynė pirmajam kosmanautui pri
klausančius laurus...

E.V.

PER VIENĄ SAVAITĘ ATBĖGO 
5895 ŽMONĖS

Tik per vieną savaitę iš Vokie
tijos sovietinės zonos ir Berlyno 
sovietinio sektoriaus atbėgo į 
Vak. Berlyną ir Vak. Vokietiją 
5895 asmens, jų tarpe daug jau
nų vyrų ir buv. ūkininkų. Tai yra 
rekordinis skaičius. Visas pasaulis 
stebisi, kad komunistinis režimas 
sudaro tokias sąlygas, jog iš tos 
palyginamai mažos teritorijos 
kasdien bemaž 1000 žmonių 
bėga per zonos ir sektoriaus li
nijas į Vakarus, palikę visą savo 
asmeninį turtą, pertraukę net gi
minystės ryšius.

PRASKIESTOJI LIETUVIŲ KALBA 
IR

RAŠYBOS ŽODYNAS
9

(FELJETONO VIETOJE)

Bevartydamas kaikuriuos tary- darbų pažinsiu juos pagal tai, kas 
binės Lietuvos leidinius — laik- ką parašė, padedamas enciklopc- 
raščius, žurnalus — aš buvau la- dinio žodyno, pasigaudamas tari- 
bai nustebintas: kiek daug Lie- mo skambesio. Bandau atstatyti į 
tuvoje yra rašytojų, mokslininkų, senas vėžes vieną po kito — ir iš 
apie kuriuos aš iki šiol nebuvau dalies pavyksta. Po ilgoko vargo 
girdėjęs. Tiesiog knibždėte knibž- ir kantrybės pavyksta atstatyti: 
da visokie negirdėti vardai: San- Ralis, Ralejus — tai vienas ir tas 
daras Patefis, Uorikas, Ralis, Ra- pats anglų rašytojas Raleigh, Sa
lėjus, Saris, Stenlis, Tekerejus, ris i— Surrey, Kytas '— Keats, 
Marselis, Kodenas, Diukas, Rožė Uorikas — Warwick, šelis —- Shel- 
Martenas, Diu Garas, Bernardas ley ir t.t. Toliau beskaitydamas 
Šuo (Šou), Sidnis, "Obris, Šelis, radau: Doiče Ceitung, Tribiun de 
.Šivokis, Darniejus, Miežis, Men- pepl, Di Velt, Deili Uorker, Ju
das, Mulkas, Radžas, Anandas, nesko (turi reikšti UNESCO). O 
Nuris Giuntekinas, Tuglasas... ir kiek karo kurstytojų, kapitalistų 

. begalės kitų panašių. Tiesa, tie liokajų —■ Dalis (turi reikšti Dul- 
visi vardai skamba kiek keistokai, les), Čerčilis, Degolis, Hemeršil- 
Betgi Lietuvoje yra tiek daug pa- das... Sunkumų sudaro senosios 
keitimų, kad ir pavardės, praskie- padėties atstatymo darbe tas, kad 
džiant lietuviškąsias vyresnių bro- ii' tie sutarybinti svetimieji var
liškų ir seseriškų respublikų pries- dai rašomi nevienodai. Pav. visoje 
koniais, įgauna kitokį skambesį, eilėje straipsnių keli vertėjai su- 
Bet pradedu žiūrėti toliau, kuo prakaitavę vieni kitiems įrodinė- 
tie žmonės pagarsėjo, ką jie pa- ja, kaip esą teisingai rašyti toks 
rašė ar padarė. A. Diuma para- ar kitoks vardas. Ir vieni ir kiti 
šęs Tris Muškietinin- remiasi didžiuoju išminties šalti- 
k u s, Romėnas Rolanas —B e t- niu — Didž. Sovietiškąją Enciklo- 

'h o v e n ą, o Servantas — Iš- pedija. Ir vieni ir kiti randa to- 
moningąjį idalgą doną K i c h o- kius atsakymus, kurie pateisina 
tą iš La Mančos... Aha, pradeda ir vienų ir kitų nuomones. Kaip 
dienoti mano smegenyse: juk pa- rašyti anglo Warwick pavardę: 
žįstami vardai, tik perrašyti ta- vieni, remdamiesi didžiuoju išmin- 
rybiškai lietuviška rašyba. Iš jų ties šaltiniu, tvirtina, kad reikia

rašyti Uorikis, kiti— Worvikis. šymo (kraštų, miestų) galimas 
Keista, lyg kad trūktų raidžių pa- didesnis laisvumas, bet būtinas 
rašyti taip, kaip tas asmuo pats vienodumas. Pavartykime Austra- 
rašė... lijos lietuvių spaudą: čia rasime

★ — Sydney, Sidnėjus, Melbourne,
Iš visos tos svetimų tikrinių Melburnas, Perth, Pertas... 

vardų rašymo košelienos išeina, ★
kad mūsų tautiečiai Lietuvoje, Bet ikišioliniai mano syarsty- 
sekdami savo didžiųjų brolių pa- mai dar nebuvo patys svarbiau- 
vyzdžiu, tikrinius vardus rašyda- šieji. Mes užeiname į barą saky- 
mi, duoda pirmumą jų įsivaizduo- sim, išgerti skūnerį, midį ar net 
jamam garsiniam pradui ir visai ponį, mes rengiame birzdei parti, 
nelaužo sau galvos, kaip tuos var- vykendais mūvinam.ės į byčius, 
dus patys žmonės ar atitinkamos rengiame bytnikų, Havajų vaka- 
tautos rašė. Mums, stebint iš ša- rus, bodžių ir Vidžių subuvimus ir 
lies, atrodo keistoka, neįprasta, t.t. Užsukime į tas malonias vie- 
Kad rusai rašo svetimus vardus teles ir įsijunkime į mūsų tautie- 
pagal garsą, tai tas suprantama, čių tarškėjimą. Mūsų tautiečiai 
nes jų rašmens skirtingi. Bet lie- ne basliai — jie ir traukiny, ir 
tuviai? Prisiminkime, kaip mes autobuse ir net trumpam susitikę 
pykdavome ir dabar pykstame, jei ne vien apie orą, arklių ir šunį} 
svetimtaučiai savaip mūsų pavar- lenktynes kalba. Jų kalbos turinio 
dės užrašo (žinoma, išskiriant at- apimtis —• visas pasaulis: ir poli- 
vejus, kai mes patys randame no- tika, ir ūkio klausimai, na, ir savi 
ro jas suvietinti). Į šitokias mūsų reikaliukai. Žinoma, daugiausia 
abejones mūsų tautiečiai iš Lietu- kalba sukasi apie karus (ne vai
vos galėtų atsakyti: o kaip jūs ra- nas...), apie visokius su jais įra
šysite tikrinius vardus pav. grai- belius, apie nuotykius su kope
lių, arabų, žydų, kinų, japonų ir riais, apie spydą, akcidentus, tra- 
kit. tautų, kurios irgi naudoja fiką (kiek tenka veistiti laiko už- 
skirtingus rašmenis. Tokia mūsų siblokinimo); gyrboks, bėrin- 
tautiečių iš Lietuvos pastaba tu- gai, inžinas. Toliau eina modeliai, 
retų racijos... Tų tautų tikrinius naujas ar sekendhend, kokios 
vardus mes dažniausia rašome terms, inšiūrans, laisens... Antra 
taip, kaip juos pirmą kartą esame svarbi sritis (jau kiek mažtanti) 
užtikę svetimose kalbose. Bet vis — bilderiai, konzulis, plamberis, 
dėlto mes greičiausia laikytumės Voterbordas, siuveris. Tenka kar- 
savo nuomonės; tikriniai vardai, tais turėti reikalų ofisuose, pas 
ypač pavardės, tautų, kurios nau- soliciterius, su baristais...
doja lotynų rašmenis, turėtų būti Moterų kalbų temos irgi įvai- 
užrašomi taip, kaip tos tautos rios; kiek jos vorinasi dėl vaikų, 
pačios rašo (skliausteliuose pri- kurie lanko skūl... tai, va, misino 
dedant ištarimą). Vartojančių skir- basą, sutepė juniform, tai nepa
tingus rašmenis — pagal nuosek- siėmė bas ferz. Kai olidai ar Kris- 
liai nustatytas perrašymo taisyk- mes vaikai namie noizina ir tre
les. Dėl tikrinių vietovardžių ra- belius kelia. O moters ir taip daug

rūpesčių turi kičen, kasdieniniai 
reikalai su groseriais, bučeriais... 
Kapati, kurių metu ir papletkavo- 
ti reikia, apie savo ir kitų ligas 
pakalbėti reikia; apie geriausius 
sliminimo ir dikinmo — fetinimo 
būdus, apie visokias tonikas, tab
letes, indžeksen, hospital, oppe- 
reišen... O kiekviena darbovietė, 
specialioji darbo ai- veiklos sritis 
vis savo dadeda: geležinkelietis 
pasakos apie reilvei, slyperius, 
trekius, treinus... Fabriko darbi
ninkas — apie savo dirbinius, ma
šinas. Kanalizacijos ar vandentie
kio srity dirbąs — apie paipas, 
trenčis, mengolius... Tai tik laše
lis iš plačios pelkės...

Jei pavyktų visus tuos žodžius, 
naująsias sakinių formas surinkti 
į vieną vietą, tai išeitų gerokas 
katilas su šuns pusryčiais. Mes 
dar esame, tarsi, perėjimo stadi
joje ir dažniausia įsiklausytą žo
dį sakome be galūnės. Bet turėki
me vilties, kad pereinamoji stadi
ja ilgai netruks ir nauji žodžiai 
susiformuos taip, kaip, pav. JAV. 
senesniųjų lietuvių išeivių kalboje 
— ten treinas, tripas strypas, bur- 
das... jau pilnateisiai žodžiai.

Gražu klausytis ir žiūrėti, kaip 
mūsų kalboje, lyg kokiame seno
viniame kilime, įsegamos naujos 
gėlelės, arba, proziškiau kalbant, 
lyg ant žaliuojančios vejelės ne
drausmingas šunelis savo padaro... 
Asimiliacija turi eiti visais fron
tais...

★

Reikalo sunkumas betgi iškyla 
štai kur: mūsų tautiečių yra visa
me pasaulyje — eikime per Šve
diją, Vokietiją, Prancūziją, Italiją, 
JAV, Kanadą, Argentiną, Brazili
ją... gal Kiniją ir Japoniją, o gal

ir pas Afrikos bušmenus, hoten- 
totus ir kit. Visur jie nesnaudžia, 
stengiasi savo kalbą “pagražinti” 
vietinėmis puošmenomis. Visų mū
sų tautiečių vidutiniška dalis vis tik 
kada nors tikisi grįžti j savo kraš
tą. Mūsų tautiečiai Lietuvoje irgi 
nenusileidžia ir noromis nenoro
mis papildo savo kalbą “vyresnio
jo brolio”” kalbos “perliukais” 
ypač susipykus neišvengiama). Kas 
bus, kai mes, pav. vieną dieną su
sitiksime Kybartuose ar kitame 
sienos perėjimo punkte? Pulsime 
vieni kitiems į glėbį, liesime susi
jaudinimą, reikšime džiaugsmą, 
meilę, pasiilgimą ir kitus jaus
mus. Bet bus tikras Babelio bokš
tas: brolis negalės pareikšti savo 
jausmų broliui, motina ar tėvas 
nesusikalbės su dukteria ar sū
num. Stovės susijaudinę, vieni ki
tus apsikabinę — ir viskas... Toli
mos šiaurės kinietis su pietų kinie
čiu žodžiais irgi nesusikalba, bet 
jie tuojau smėly pradeda braižyti 
ženklus, kurie abiems pusėms su
prantami. Mes taip susikalbėti ne
galėsime, nes žodžius irgi skirtin
gai rašome, kaip kas nugirstame 
ir išmanome. Vienintelė išeitis, 
kol dar nevėlu, surinkti naujus 
žodžius, sutraukti į žodyną ir iš
leidus patogaus formato aprūpinti 
juo visus tautiečius. Naujų žo
džių atsiradimas (jų bus iki va
liai) turėtų būti rūpestingai re
gistruojamas ir naujos žodyno 
laidos laikas nuo laiko papildo
mos. Žodyno pavadinimas (kol 
kas nors pasiūlys geriau) galėtų 
būti: “Praskiestosios 
lietuvių kalbos ir 
rašybos žodyną s”.

J. Kalbininkas
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a® DIPLOMATIJOS ŠEFO

MIN. S. LOZORAIČIO NOTA
BUVĘ NACIŲ PAREIGŪNAI 

DIRBA ARABAMS

Izraelio valstybės žvalgyba ir 
kitos įstaigos nuolat renka žinias 
apie buvusius Hitlerio pareigūnus, 
ypač dalyvavusius žydų persekioji
me. Yad Vashem archyvas pa
skelbė 23 pavardes asmenų, dabar 
dirbančių daugiausia JAR ir gy
venančių arabiškom pavardėm. 
Pvz. surašė minimas Bernard 
Bender, Gestapo paieigūnas žydų 
reikalams Lenkijoje ir Sov. Są
jungoje; dabar jis esąs pulk. Ben- 
Salem ir dirbąs JAR saugumo po
licijoj. Buvęs Gestapo viršininkas 
Varšuvoj Leopold Gleim esąs 
Egipto saugumo policijos patarė
jas. Gyd. Hans Eisele, žudęs žmo
nes Buchenwalde, dirbąs Kairo ka
rinėj ligoninėj. Dr. Johannes von 
Leers, augštas SS pareigūnas, 5 
antisemitinių knygų autorius, bu
vęs Argentinoj, bet vėliau persi
kėlęs Kairan, kur tapo švietimo 
direktorių ir Nasserio patarėju 
žydų reikalams. Izraelio pareigū
nų žiniomis, iš Hitlerio laikų likę 
fondų, kurie ir dabar naudojami 
nacių pagalbai bei veiklai. Visi 
jie palaiką korespondencinį ryšį. 
Kaikurie gyveną JAV, Britanijoj, 
Prancūzijoj, Italijoj, Ispanijoj, 
bet centras esąs JAR.

URUGVAJUJE SIUNČIAMA
TONOMIS KOMUNISTINE 

LITERATŪRA

| mažiausią Lotynų Amerikos 
valstybę Urugvajų Sovietų Sąjun
ga siunčia žurnalus, knygas ir ki
tokią literatūrą daugiau kaip tris 
tonas per savaitę.

Apie 50 Sovietinių žurnalų gali
ma rasti Montevideo kioskuose ir 
daugybę kitokios sovietinės pro
pagandos leidinių galima gauti ne
mokamai sovietinėj ambasadoj. 
Apie 100 maišų su visokia komu
nistine literatūra kas savaitė at
vežama į Montevideo miestą ir 
kiekvienas maišas sveria po 66 
svarus. Sovietai už persiuntimą 
šių propagandinių leidinių sumo
ka per savaitę 13,000 dol., arba 
metams 676,000 dol. Sovietai taip 
pat spausdina ispanų kalba vie
ną žurnalą, kurio per mėnesį išpla
tinama 9,500 egzempliorių

IR SOVIETAMS NE VISUR 
SEKASI

Baigėsi Tarpparlamentarinė kon
ferencija Ženevoje. Joje, kaip ži
noma, sovietų delegacijai vado
vavo lietuvis Paleckis. Sovietų de
legacija nuvyko j Ženevą su di
deliais užsimojimais. Bet jau iš 
sovietinės spaudos ir iš radijo 
pranešimų paaiškėjo, kad iš dide
lio sovietinio užsimojimo pasiro
dė tik mažas rezultatas. Sovietų 
delegacijos pasiūlytos grubios re
zoliucijos prieš Jungtines Tautas 
ir Kongo klausimu nebuvo priim
tos. O sovietų išsišokimai prieš 
tariamąjį vakariečių kilonializmą 
atsigrįžo prieš pačius sovietus kaip 
lazdos antras galas: Ne vienas 
konferencijos delegatas pabrėžti
nai pareiškė, kad niekas kitas, o 
pati Sovietų Sąjunga yra didžiau
sia kolonialinė imperija ir išnau
doja kitas tautas. Tarpparlamen- 
tarinėje konferencijoje ir šį kartą 
keliais atvejais buvo keliamas 
Rytų Turopos tautų laisvės klau
simas.

★

Sovietai gerokai prakišo ir kito
jo tarptautinėje arenoje: Jungti
nėse Tautose. Kasdien primenamas 
Kongo klausimas daugumos bal
sais (83) buvo šiam kartui palai
dotas, ir ta proga vėl iškilo so
vietinis kolonializmas Rytų Euro
poje. Kreipiant mažai dėmesio į 
veržlius sovietų delegatų pasiūly
mus, tie pasiūlymai buvo paneigti 
ir Maskva dar kartą galėjo įsiti
kinti, kad ir Azijos spalvuotieji, 
ir Afrikos juodukai toli gražu ne
nori šokti, kaip Kremlius groja. 
Jokie kosmonauto Gagarino trium
fai čia nieko negalėjo Kremliui 
padėti. Daugumas pasaulio tautų 
į Maskvą žiūri su nepasitikėjimu.

E.

BENDRAS ATSIŠAUKIMAS

Bendras Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos veiksnių atsišaukimas į pa
saulio tautas Pabaltijo tautų lais
vės klausimu dar ruošiamas. Su
sisiekta su kai kuriais žymiais pa
saulio laikraščiais, kurie galėtų 
tą atsišaukimą įsidėti. Jis bus 
skelbiamas keliomis svetimomis 
kalbomis.

HDELIS ŠVEDŲ SANTŪRUMAS 
APIE ATBĖGUSI LIETUVI

KAPITONĄ

Apie atbėgusį į Švediją sovie
tinio povandeninio laivyno laivo 
kapitoną lietuvių švedų įstaigos lai
kosi didelio santūrumo. Apklausi
nėjimas užsitęsė, bet tuo tarpu 
yra jau pasibaigęs. "Eltos Infor
macijų” bendradarbio Stockholme 
žiniomis, lietuvis jūrų kapitonas 
tebelaikomas Gotlando saloje, čia 
jis būsiąs tol, kol Švedijos užsie
niečių reikalams spręsti komisija 
išspręs, duoti ar neduoti kapito
nui azilio teisę Švedijoje. Jei atsi
sakytų duoti, atbėgusis žinoma 
nebūtų grąžintas sovietams, bet 
jam būtų palikta laisvė pasirinkti 
sau kraštą, j kurį jis norėtų iš 
Švedijos išvykti. Bet jeigu atbė
gusis ir gautų azilio teisę, vargu 
jis ilgainiui Švedijoje paliktų, 
tikriausia jis emigruotų į kitą ku
rį kraštą. Kapitono pavardės dar 
ir šiandien negalima pranešti. Jis 
esąs 26 metų amžiaus ir kilmės 
iš Žemaitijos. Švedai jam davė 
naują civilinį kostiumą. Lietuvių 
draugija Stockholme yra padariu
si žygių užsieniečių komisijoje, 
kad draugijai būtų leista su savo 
tautiečiu susisiekti, kai tik šitai 
bus galima.

"MŪSŲ LIETUVIŠKI 
KAIMYNAI”

Klaipėdos krašto kilmės pabėgė
lių vokiškajame laikraštėlyje 
“Memeler Dampfbot” šių metų 
6-me numeryje tilpo skaitytojos 
Hedwig Wilucki laiškelis, kuris 
yra vertas čia ištisai pakartoti.

"Skaitant man straipsnį “Iš 
žmogaus į žmogų” kilo manyje ke
lios mintys, kurias norėčiau čia 
pareikšti:

Juk mes klaipėdiečiai irgi tu
rėjome kaimynus, su kuriais bū
tume galėję kaimyniškai sugyven
ti. Ar klaipėdiečiai, ar lietuviai, 
ar latviai ar estai — mes visi tu
rėjome bendrą tėvynę. Visi mes 
mylėjome savo jūrą, savo kraštą. 
Ar lietuviai ne mielai pirko mūsų 
ungurius ir sidabrines stintas? 
Ar lietuvis darbininkas nebuvo pas 
mus gerbiamas? Bendrai dirbome, 
bendrai praleidome laisvalaikį. 
Susidarė ne vienos sutuoktuvės ir 
sustiprino natūralius santykius. 
Ar nebūtų krikščioniškiau, jei 
užmirštume visus senuosius gin
čus, bet geruoju atmintume žmo
nes, likusius senoje tėvynėje, kad 
jie neprarastų visą tikėjimą žmo
nėmis.

Mes, kurie pasiekėme laisvę, 
turime suprasti, kad turime prie
volių tiems, kurie laukia, kad jų 
neužmirštume, jų neatsižadėtume. 
Aš pati patyriau, kaip mus lydėjo 
j Klaipėdos stotį mūsų kaimynai. 
Jie prašė jų neužmiršti. Dėlto aš 
nesuprantu, kodėl taip mažai apie 
tai rašoma laikraščiuose.

Ar nebuvo praeityje taip, kad 
vokietis lietuvius rėmė . knygomis 
ir laikraščiais — kovoje už Lietu
vos laisvę? šiandien mūsų pagal
ba būtų nepalyginamai svarbesnė, 
ji būtų tikraį šventa pareiga. Juk 
mes žinome, kad rusiškasis komu
nizmas viską naikino ir naikina. 
Mes turime jais susidomėti, ar 
radijo transliacijomis lietuvių 
kalba, ar kontaktais iš žmogaus 
į žmogų.

Kaip būtų jie mums dėkingi! 
Lietuvis juk nėra vokiečio priešas. 
Jis pastarajame kare kartu su 
mumis kentėjo, ne vienas krito ko
voje už laisvę, ne vienas žuvo 
Sibire. Aš pabrėžiu, kad tai buvo 
lietuviai, kurie mus nulydėjo į 
Klaipėdos stotį. Tai buvo lietu
viai, kurie ašaromis akyse su mu
mis atsisveikino ir vis prašė jų 
neužmiršti. Jei Jūsų redakcija

pradėtų skleisti supratimą ir apie 
mūsų ten likusius lietuviškus kai
mynus, esu tikra, kad ne vienas 
būtų pasiruošęs jiems padėti. Už
mirškime galų gale visą praeities 
piktą — atsiminkime, kad niekas 
iš mūsų nėra be klaidų” —

CHRUŠČIOVAS ESĄS LINKĘS 
ŠLEISTI J VAKARŲ VOKIETIJĄ

DAUGIAU VOKIEČIŲ —
REPATRIANTŲ

Iš Fed. Vokietijos kanclerio dr. 
Adenauerio ir Chruščiovo esusį- 
rašinėjimo aiškėja, kad Kremlius 
esąs linkęs vėl išleisti tam tikrą 
skaičių buv. Vokietijos piliečių 
arba jų giminių. Tų “repatrian- 
,tų” perkeldinfmas pastarais lai
kais buvo beveik sustojęs. Atvyk
davo tik vienas antras atskiras 
repatriantas. Maskva esanti linku
si susitarimo galiavimą prailginti. 
Kandidatų perkeldinimui esą dar 
daug, ypač Pabaltijo respublikose.

Ryšium su Brazilijos vyriausy
bės nutarimu nutraukti oficialius 
santykius su Lietuvos pasiuntiny
be Brazilijoje ir konsulatu Sao 
Paulo, Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis pasiuntė Brazilijos 
užsienio reikalų ministerial notą, 
kurioje, be kita ko, išdėstyti šito
kie samprotavimai:

Kaip Jungtinių Brazilijos Vals
tybių vyriausybei žinoma, Lietu
vos Respublika yra Sovietų Sąjun
gos neteisėtai kariniai okupuota. 
Ši okupacija yra tiesioginė pasek
mė atviros agresijos, kurią Sov. 
Sąjunga įvykdė prieš mano kraštą, 
užimdama jį savo kariuomene; 
priešingai sovietų vyriausybės pri
siimtoms iškilmingoms prievolėms 
ir visuotiniai pripažintoms tarp
tautinės teisės taisyklėms. Mask
vos vyriausybės paskelbtas vadi
namas Lietuvos įjungimas į Sov. 
Sąjungą tėra tam tikra pasakytos 
okupacijos forma. Nuo 1940 metų, 
kada įvyko sovietų agresija prieš

Lietuvą, ir po šiai dienai Sov. 
Sąjunga tiktai pagilino savo laiky
senos Lietuvos atžvilgiu neteisė
tumą. Šiandieną, kaip ir praeity, 
sovietų sudarytoji Lietuvoje padė
tis aiškiai pažeidžia lietuvių tau
tos valią būti nepriklausomai ir 
turi nusikaltmo prieš žmonišku
mo dėsnius bei tarptautinės teises 
normas žymių. Todėl Lietuvos 
valstybė de iure tebeegzistuoja ir 
tebepriklauso tarptautinei ben
druomenei, kuri ne tik nepripa
žįsta Lietuvos užgrobimo, bet taip 
pat nenustoja rodyti savo užuo
jautą ir solidarumą lietuvių tau
tai — aukai vienos šlykščiausių 
naujoje istorijoje žinomų neteisy
bių. Tas civilizuotojo pasaulio so
lidarumas ginant teisę ir moralę 
pasireiškia taip pat tame, kad dau
gelis laisvųjų kraštų, į kuriuos 
Lietuva buvo pasiuntusi savo dip
lomatinius ir konsuliarinius atsto
vus, juos toliau pripažįsta.

Tokios pat kilnios linijos laikėsi 
Jungtinės Brazilijos Valstybės, ne- 
nutraukdamos Lietuvos pasiunti
nybės ir konsulato Sao Paulo pri
pažinimo.

Brazilijos vyriausybės neseniai 
padarytas nutarimas nutraukti 
oficialius santykius su Lietuvos 
pasiuntinybe ir konsulatu yra di
džiai žalingas Lietuvos interesams. 
Todėl aš esu priverstas pareikšti 
gilų apgailestavimą dėl šio žings
nio, kuris — esu tikras — sukels 
skaudų įspūdį tiek lietuvių tau
toje, tiek pas visus tuos, kas dar 
nenustojo pasitikėjimo tarptauti
nės bendruomenės solidarumu 
Sov. Sąjungos agresijų aukoms. 
Šis įspūdis paveikė organizacijas, 
kuriose yra susibūrę šimtai tūks
tančių laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių, prašyti Brazilijos 
vyriausybę neatšaukti pasiuntiny
bės ir konsulato pripažinimo, — 
kas, deja, paliko be rezultatų.

Nota baigiama primenant Lie
tuvos atstovo Brazilijoje min. Dr. 
F. Meierio pakartotinus demaršus 
liečiančiais pasiuntinybę ir konsu
latą klausimais.

LIETUVOS SOVCHOZINIAI ŪKIAI YRA 
NUOSTOLINGI

★Matas Narjauskas, tik dabar 
paaiškėjo, yra miręs Miami, Fla,, 
Amerikoj 1960 lapkričio 28. Jis 
yra buvęs Lietuvos konsulas Briu
sely, Berlyne. Atvykęs j Ameriką, 
kurį laiką dirbo Amsterdame, ga
vęs pensiją, nusikėlė prieš porą 
metų j Floridą. Veįlionis buvo 
gimęs Amerikoje 1891. Mirė nuo 
kraujo vėžio.

★ Afrika nori susipažinti su 
Pabaltijo tautų himnais. Stock 
holme gautas užsakymas iš Elisa- 
bethville (Katangop provindjjat) 
Kongo valstybė), parūpinti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos himnus 
plokštelėse.

★ Dail. A. Valeika užsakė kom
pozitoriui VI. Jakubėnui parašyti 
kantatą pagal Antano Rūko sukur
tą tekstą, paskirdamas kompozi
toriui 1.000 dol. honoraro.

★ Kazys Petraitis, Belgijoje 
baigęs politinius, socialinius mo
kslus licenciato laipsniu, Oksfor
do universitete ruošiasi arabų kal
bos doktoratui.

★ Įdomūs politiniai atsiminimai. 
Ekonomistas Juozas Audėnas, bu
vęs žemės ūkio ministeriu pasku
tiniame Nepriklausomos Lietuvos 
ministeriu kabinete, parašė politi
nio turinio knygą-, atsiminimų po
būdžio, — “Paskutinis posėdis”, 
apie 300 puslapių dydžio, ir ruo
šiasi ją išleisti. Kaip rodo pavadi
nimas, knyga žada būti labai įdo
mi ir kontroversinga, nes šia te
ma jau yra buvę gan plačių ir 
karštų diskusijų.

★ Du lietuviški vardai Los An
geles miesto žemėlapiuose. Smar
kiai augančiame Los Angeles, 
Calif., didmiesčio rajone, į šiau
rę nuo puikaus Granada Hills ra
jono, prie didelio Balboa Blvd , 
neseniai suplanuotame naujų, 
gražių gatvių tarpe duoti du lie
tuviški vardai: Lithuania Drive 
ir Lithuania Place.

Šitas simpatingas lietuviams 
laimėjimas padarytas asmeniška 
Algio Gustaičio iniciatyva. Maž
daug prieš dvejus metus Gustaitis 
patiekė motyvuotą pasiūlymą Los 
Angeles miesto vadovybei įamžin
ti lietuvių vardą Kalifornijoje, 
pavadinant Lietuvos vardu gat
vę, aikštę ar pan. Po kurio laiko 
miesto vadovai oficialiai pranešė 
Gustaičiui prašymą išsprendę tei
giamai ir nutarę visą gatvę pui
kiame Granada Hills rajone pava
dinti Lithuania Drive vardu. .

Sumanytojas rūpinasi galimai 
geresniu Lietuvos vardo įkūniji
mu. Draugiškų pažinčių dėka iš
kovota vietoje žadėto vieno, net 
du lietuviški vardai: Lithuania 
Drive ir Lithuania Place, kurių 
pastaroji iš Drive išeina puslan
kiu, sudarydama modernų, archi
tektūriškai labai dėkingą planavi
mą.

Nuo 1960 metų pradžios Al. Gus
taitis rūpinasi gauti Lietuvos 
vardu didelę gatvę ar aikštę New 
York, N.Y.

★ Robert F. Kennedy, Ameri
kos prezidento brolis ir teisingumo 
sekretorius, sutiko atvykti ir pa
sakyti kalbą Amerikos ir Kanados 
lietuvių Dainų šventėje, kuri ren
giama Chicagoje liepos 2 d. Tai 
bus pirmas Amerikos kabineto na-

rio atsilankymas pas lietuvius. 
Dainų šventės komitetui pirminin
kauja prel. Ignas Albavičius.

★ Prof. Mykolas Biržiška Vo
kietijoje, Greifswaldo universite
to bibliotekoje, užtiko Liudviko 
Rėzos kelioliką nežinomų akade
minių spausdinių. Tie raštai atsi
rado iš įvairiom progom skaitytų 
paskaitų Karaliaučiaus universi
tete, kaip tų paskaitų rankraščiai. 
Visi jie liečia krikščionybės iš
siplėtimą Lietuvoje. Prof. M. Bir
žiška juos bibliografiškai aprašė 
ir pridėjo komentarus bei svar
besnes ištraukas. Viso susidarė 23 
puslapiai rankraščio. Studiją pri
siuntė Tautos Praeities redakci
jai, ir ji tilps to žurnalo trecio
joj knygoj.

★ Miuncheno universitete yra 
9 lietuviai studentai. Jų tarpe yra 
du vos prieš porą metų atvykę iš 
Lietuvos. Tai Ona Hermanaitė, 
dirbusi Jurbarke bibliotekininke 
ir Marijus Zechanowskis >— Cecha- 
navičius, jau Lietuvoje studijavęs 
mediciną. Ir čia jis medicinos 
studijas tęsia.

★ Hannoveryje lietuvių studen
tų dauguma studijuoja techniką: 
Andrius Brinkis, Arvydas Lingė, 
Rudolfas Brinkis, Valteris Zyber- 
tas. Mergaitė studentė tėra tik 
viena. Tai Gerda Lorentaitė, at
vykusi beveik prieš du metus iš 
Lietuvos. Lietuvoje ji buvo pra
dėjusi studijas žemės ūkio aka
demijoje, čia studijuoja veterina
rijos mokykloj.

★ Vaclovas Filipavičius Kana
doje įsigijo lakūno specialybę. 
Lietuvoje buvo baigęs Dariaus — 
Girėno aviacijos mokyklą ir buvo 
sklandymo instruktorium. Mont- 
realyje lankė dvejus metus valdi
nę aviacijos mokyklą ir baigė 
antruoju, gaudamas sidabro meda
lį. Dabar jis dirba Miltono aerod
rome tarp Hamiltono ir Toronto. 
Po trijų mėnesių bus lakūnu Sa
bina lėktuvų bendrovėje. Toje 
pačioje lakūnų mokykloje dar mo
kosi du lietuviai: Šukevičius iš 
Toronto ir Lapšys iš Hamiltono.

★ Kazys Jurgaitis, neseniai iš 
Lietuvos atvykęs, “Į Laisvę” žur
nalui atsiuntė dokumentuotą 
straipsnį apie partizanų veiklą 
Lietuvoje nuo 1944 ligi 1960 me
tų. Surinktoji autentiška medžia
ga daugumoje liečia Žemaitiją ir 
Kauno apylinkes. Straipsnis savo 
aktualumu prilygsta partizano J. 
Daumanto partizaninių kovų tes
tamentinei knygai “Partizanai už 
geležinės uždangos”.

★ Lietuvio kūrinys amerikiečių 
mokykloje. J. Biliūno kūrinį “Bri- 
siaus galas” pasiryžo Allyn Bacon, 
Ine., įdėti į leidžiamą devinto 
skyriaus mokiniams skaitymų an
tologiją, kurią redaguoja Miss 
Sullivan.

į Dr. J. MACKIEWICZ |
;♦! NERVŲ LIGŲ J 

SPECIALISTAS ;♦< 
>; grįžo iš atostogų ir priima >! 
J ligonius adresu: *♦:

25 Balston Str., St. Kilda, Vic. įj;
telef: LB 4083 $

Kad nuostolingai ūkininkauja 
daugelis kolchozų, tai buvo žino
ma jau iš ankstesnių sovietinių 
ir partinių pareigūnų prasitarimų 
ir kritikos, bei iš spaudos ir ra
dijo. Kad ir daugelis Lietuvos 
sovehozų (valstybinių ūkių) vei
kia su nuostoliais, atvirai nese
niai buvo prisipažinta sovchozi- 
Hių darbuotojų ir partijos vadų 
pasitarime Vilniuje (bal. 10 d.).

Daug karčios tiesos pabėrė min. 
pirmininkas M. šumauskas. Jis 
apie sovehozus pasakė, kad dau
gelis jų turi “ydingą paprotį gy
venti iš valstybės aruodų”. Ki
taip tariant, patys sovehozai ne 
labai stengdavosi ūkiškai tvarky
tis, žinodami, kad jie tiesioginiai 
priklauso valstybei ir valstybė tu
ri padengti visus nedateklius ga
miniais ir lėšomis, šumauskas ta 
proga t.k. dar pasakė:

“Daugelis iki šiol ūkininkavo 
taip, kad savo gamybos grūdais 
apsirūpindavo vos pusmečiui (!') 
ar net mažiau”.

čia. iš tikro keista padėtis. Vis 
buvo manoma, kad sovehozai yra 
pavyzdingiausi ūkiai ir daugiau
siai valstybei grąžina, ką iš jos 
gauna, o čia pasirodo, kad tie val
stybiniai ūkiai patys gali vos pus
metį ar dar mažiau išsimaitinti 
— išsiversti.

Išaikėjo ir faktas, kad į sov- 
chozinių ūkių veiklą nenoriai ki-

šasi ir rajonų bei kiti pareigū
nai, manydami, kad čia grynai 
valstybės įmonės. Suvažiavime bu
vo iškelta ir tai, kad daugelis 
sovehozų blogai rūpinasi gyvuli
ninkyste, kai kur ir dabar dar 
esančios perdaug primityvios są
lygos. Smarkiai buvo kritikuoti 
tie sovehozai, kurie gaminių 
prievoles valstybei išpildo tik pa
gal skaičių, bet atiduoda netin
kančius, visai neįmitusius gyvu
lius. Daug kur sovehozuose pasi
taiko gyvulių kritimų!

Plačiai pasitarime buvo svars
tytas klausimas, kodėl tiek daug 
sovehozų vis dar duoda nuosto
lius? Nuostolius turi padengti 
valstybė. Bet esą ir tokių soveho
zų, kurie baigia metus su nuosto
liais tik dėl to, kad per metus 
įvyksta daug visuomeninio turto 
grobstymų, suktybių, dalyvaujant 
kartais tik eiliniams, o kartais ir 
pačiai vadovybei. Būna ir taip, kad 
blogai išnaudojami esami ūkiniai 
galimumai ir dėlto derliai būną 
maži, o gyvulininkystė nedaranti 
pažangos. Esą tokių sovehozų va
dų, kurie dvidešimt kartų varsto 
įstaigų duris, kad galėtų išgauti 
iš valstybės pašarų, bet patys ne
sistengia pašarų pakankamai užsi
auginti.

Kaip ir įprasta tokiais atvejais, 
sovehozų darbuotojus smarkiai 
išbarė pirmasis kp sekretorius A. 
Sniečkus. E.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS Į 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS
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Visi eisime į “Mūsų Pastogės”

MŪSŲ SPORTO KLUBAI
Kiekvienoje Australijos lietu

vių skaitlingiau apgyventoje vie
tovėje lietuviškasai jaunimas yra 
susispietęs vietos sporto klubuose, 
kur mankštinasi mėgiamoje sporto 
srityje.

Australijos lietuvių Sporto Klu
bai sudaro vienų iš pajėgiausių 
ir skaitlingiausių Australijos lie
tuvių jaunimo organizacijų, kų 
mes galime įsitikinti per kasmet 
įvykstančias Australijos lietuvių 
Sporto Šventes, į kurias iš įvai
riausių Australijos vietovių suva
žiuoja šimtais lietuviško jaunimo 
su tikslu dalyvauti draugiškose 
sporto varžybose ir patikrinti me
tų bėgyje padarytų sportinę pa
žangų.

Australijos lietuvių sporto klu
bai turi daug draugų, nes jų pa
rengimus ir veiksmus maloniai re
mia vyresnio amžiaus tautiečiai ir 
visa eilė sportų mėgstančių aus
tralų.

Kad ir tiesioginė lietuviškųjų 
sporto klubų pareiga yra lavinti 
savo klubo narius įvairiose sporto 
šakose ir sudaryti jiems sųlygas 
tobulėti ir gerinti pasekmes, vis 
dėlto ne daugkas pagalvoja, kad, 
be šio tiesioginio uždavinio, mū
sų sporto klubai visai nesųmonin- 
gai atlieka žymiai didesnį darbų, 
kurio vertė net sunku būtų api
brėžti. šiandiena, kada Australijos 
lietuvių vyresnioji karta yra gi
liai susirūpinusi dėl mūsų jauni
mo lietuviškumo išlaikymo ir j ieš
ko kelių stiprinti jaunime tautinį 
jausmų, lietuviškieji sporto klubai 
stovi šio darbo avangarde ir jiems 
priklauso nuopelnas, kad Australi
joj išaugęs lietuviškasai jaunimas 
dar taip gražiai kalba savo tėvų 
kalba ir taip jautriai kovoja dėl 
lietuviškų reikalų. Tenka tik nuei
ti į vietines australų ruošiamas 
sporto varžybas ir mes pamatysi
me, kad visi mūsų sportininkai 
dėvi lietuviškų spalvų uniformas 
su lietuviškų sporto klubų pavadi
nimų įrašais ir dalyvauja rungty
nėse ne tik dėlto, kad laimėtų 
jas, bet kad parodytų australams, 
jog lietuvis gali padaryti kų nors 
geriau arba kad lietuvis nėra nei 
kiek menkesnis negu jo varžovas. 
Be to, gal nepatikėsit, kad lietu
viai sportininkai rungtynių metu 
sporto aikštėje kalba savo tarpe 
lietuviškai nei kiek nesivaržydami 
kad parodytų australams, jog jie 
yra lietuviai. Dažnai išgirsite žai
dynių metu šaukiančius mūsų 
sportininkus — Jonai grįsk, Pet
rai mesk, Vytai greičiau ir t.t.

Mūsų sporto klubams vadovau
ja visuotiname klubo narių susi
rinkime išrinkta klubo valdyba, 
kurių dažniausiai sudaro patys 
sportininkai, nes vyresnės kartos 
tautiečiai, kurie taip labai nuo- 
gųstauja dėl mūsų jaunimo nu
tautėjimo, neranda laiko bei ryžto 
sutikti būti įtrauktais į klubo val
dybos sųstatų, nors ir kažin kaip 
norėtųsi, kad mūsų vyresnės kar
tos tautiečiai, kad ii- nebuvę spor
tininkai, įsitrauktų į vietinių spor
to klubų vadovavimų ir savo gy
venimo patyrimu galėtų daug kuo 
padėti.

Lietuviškieji sporto klubai, siek
dami savo tiesioginio tikslo, spor
tinę veiklų yra suskirstę į atskirų 
sporto šakų sekcijas, kurioms va
dovauja toje šakoje patyrę sekci
jų vadovai. Kiekviena sekcija bent 
kartų į metus organizuoja turny
rus sportininkų pajėgumui ir pa
žangumui nustatyti, o ištisus me
tus yra vykdomos treniruotės, per 
kurias yra bandoma paruošti spor
tininkus turnyrams ir kitokio po
būdžio rungtynėms bei varžy
boms.

Kiekvienas sporto klubas turi 
savo nuostatus ir taisykles, kurių 
sportininkai turi laikytis, šių nuo
statų dėka, kiekvienas sporto klu
bas atlieka didelį jaunimo auklė
jimo darbų, nes čia reikalaujama, 
kad sportininkas būtų drausmin

gas, mandagus, prieteliškas ir dė
ka įvairių kovingų žaidimų spor
tininkui skiepijamas gilus bendra
vimo jausmas ir pasitikėjimas sa
vim ir kitais.

Beveik kiekvienas sporto klubas 
turi savo narių tarpe garbės narių 
ir narių rėmėjų, bet toli gražu šių 
skaičius yra toks nedidelis, kad 
ant ant pirštų galima juos suskai
čiuoti.

Atrodo, kad mūsų sporto klubų 
valdybos galėtų pririnkti žymiai 
didesnį skaičių narių rėmėjų ir 
tuo palengvinti sporto klubų ma
terialinę padėtį.

Daugumoje mūsų sporto klubai 
jau yra atšventę savo veiklos de- 
šimtmetįjr atrodo, kad per dešim
tį metų kiekvienas sporto klubas 
turėjo pakankamai laiko gražiai 
susitvarkyti ir susikurti sau tradi
cijas. Dauguma sporto klubų turi 
jau nuosavas būstines ir savas 
sporto aikštes ir tik reikėtų gra
žių norų, kad gražiai tvarkytų 
klubo sportinį gyvenimų. Bet ar 
yra tinkamai naudojamos sporti
ninkų būstinės ir sportininkų aikš
telės, tegu patys sportininkai pa
sisako.

Nė kiek neabejoju, kad kiekvie
nas mūsų sporto klubas gali žy
miai suaktyvinti savųjų sporto 
veiklų ir pritraukti visų eilę nau
jų narių. Kiekviename sporto klu
be turėtų būti ant būstinės sie
nos iškabintas klubo veiklos meti
nis planas, kad kiekvienas spor
tininkas iš anksto galėtų žinoti, 
kada ir kas yra numatoma ir kad 
kiekvienas sportininkas iš anksto 
galėtų pasiruošti plane numaty
tam parengimui.

Prisipažinkime, kad pereitų de
šimties metų laikotarpyje daugu
ma mūsų sporto klubų parengimų 
nebuvo suplanuoti veiklos metų 
pradžioje, dėl ko gerokai nuken
tėdavo sportininkų pasiruošimas 
ir todėl visi ruošdavosi tik vienam 
parengimui — Australijos lietuvių 
metinei Sporto šventei, kurios 
data kiekvienam sportininkui jau 
iš anksto būdavo žinoma.

Būtų gražu, jei Australijos lie
tuvių Vyr. Fiz. Aukl. ir Sporto 
K-tas pareikalautų, kad kiekvieno 
klubo valdyba veiklos metų pra
džioje raštu prisiųstų klubo meti
nį veiklos planų ir dabotų, kad 
plane numatyti parengimai tikrai 
įvyktų.

Atrodo, kad laikas jau būtų vi
siems lietuvių sporto klubams 
gražiai veikti pagal planų ir dėti 
pastangas Įtraukti į savo narių 
tarpų dar daugiau jaunuolių ir net 
tų, kurie galvoja, kad jau jie yra 
per seni sportuoti, bet savo buvi
mu galėtų suteikti klubui daugiau 
orumo, ko jaunimas šiandien pa
sigenda.

Visų kitų Australijos lietuvių 
tektų prašyti ateityje daug dau
giau remti sporto klubų veiklų, 
nes tai yra toji vieta, kur mūsų 
jaunimas sveikoje ir gražioje lie
tuviškoje nuotaikoje bendrauja 
ir dvasiniai bei fiziniai tobulėja.

ELBE

Adelaidėje
VISUOTINAS KLUBO 

SUSIRINKIMAS
Adelaidės Sp. Kl. “Vytis” įvyks- 

tančiame metiniame susirinkime 
numatyta ši darbotvarkė:

1. Vyties visuotinio metinio su
sirinkimo atidarymas; 2. Prezidiu
mo rinkimas; 3. Mandatų komisi
jos sudarymas; 4.-Valdybos pra
nešimas: a) pirmininko, b) kasi
ninko; 5. Revizijos komisijos pra
nešimas; 6. Diskusijos dėl praneši
mų; 7. Metinės v-bos veiklos tvir
tinimas; 8. Naujos valdybos rinki
mai; 9. Einamieji reikalai.

Pastaba: Balsavimo teisę turės 
visi klubo nariai, susimokėję na
rio mokestį už 1960 mt.

I SPAUDOS BALIU
- ► I
< t ” ►
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kuris įvyks š.m. rugsėjo 2 d. (šeštadienį)

“ GRAŽIOSIOSE ”
/ GRACE BROSS. SALĖSE, SYDNĖJUJE
« ► " -

Šiai šventei, kuri būna tik kartą metuose, jau "
- -
:: dabar pradėkime ruoštis! "
«► ■< -
< ► - •< -

A^^,A\\YAWV.V.V.V.V.W.VWAW/AV?. ,AV.VA*

|. Slraulins 306 The Causeway, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniais

3 lbs * 7 lbs * 11 lbs * 22 lbs
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO
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SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR " 
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'■ Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį •; 
” ar paties supirktų siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmų, " 

tai kreipkis į: ”
O M ►

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
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:: 56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W. “

" Tel.: 31-3335 ”

Nesant pakankamai ' susirinku
sių narių, praėjus pusei valandos 
susirinkimas bus skaitomas teisė
tu.

A.L.S.K. “Vytis” Valdyba 
★

Tinklinis Adelaidėje pasibaigė 
lietuvių pergale “B” grupėje, kur
Vytis finaluose nugalėjo ukrainie
čių “Lion” 15-13; 9-15; 15-10. Vy
tis žaidė gana silpnam sąstate, bet 
svarbu vis dėlto, kad buvo lai
mėta.

*

“Vytis” ir vėl užregistravo pen
kias krepšinio komandas P. Aust. 
Žiemos Krepšinio turnyre: tris vy
rų ir dvi moterų.

Ypatingai noriu pabrėžti, kad 
šiais metais jaunių komanda tu
rės tikrai jaunus žaidėjus, kurie 
pirmų kartų pasirodys aikštėje, 
būtent: Mikužis, Radzevičius, Jau
nutis, Bernaitis, Pocius. Jų kapi
tonu yra jau vienus metus žaidęs 
Stankevičius, treneris Daugalis. 
Visi jauniai bus ligi aštuoniolikos 
metų ir žymiai jaunesni. Mergai
čių tarpe matysime irgi jaunų 
veidų, būtent: Pociūtė, Matiukaitė 
ir Eičiūtė. Eičiūtė bus jauniausia 
klubo žaidėja, jos brolis Petras 
taip pat yra geras sportininkas, 
nes būdamas vos 9 metų, bėgime 
75 ir 100 jardų laimėjo pirmų vie
tą iš šešių mokyklų varžybų. Taip 
pat jis jau treniruojasi ir krepši
nį. Edas

SUKAKTUVES ATŠVENTĖ 
IR J. GRYBAUSKAS

J. Grybauskas, vienas iš B. 
Sruogos ir A. Olekos-Žilinsko auk
lėtinių (vadinamosios “Jaunųjų 
Teatro” grupės, buvęs dramos 
aktorius, dabar išėjęs į operos re
žisierius, vasario gale minėjo 30 
metų scenos darbo sukaktį. Tai 
sukaktis nuo pirmojo “Stedros” 
spektaklio universiteto salėje. 
“Stedra” buvo studentų teatrinė 
draugija, prof. B. Sruogos vado
vaujama teatro meno teorijų stu
dijavusių studentų būrelis.

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
’ METRAŠTI, 

kurio kaina: kietais viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.
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M, PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W.

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

rtV.W.W.WAV.W.-.WA‘.V.Y.V.W.VA,AVA,A’AW.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

‘.■.■.WAW.W.WAW.'.W.'.V.W.W.Y/AWAW/AW.

| THE IMPERIAL j
§ 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 3

N Tel: Katoomba 523. 3

S PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. §

Savininkas Ed. Valevičius. g
K Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- m 
g šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
g vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping [n 
H Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. S

-0 Tarifas įskaitant butų, maistų ir patarnavimų tn
p] yra prieinamas. Vaikams nuolaida g
Cj Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. N 
fesHSSsEsasHSBSPSBsasasHSBSHszsasEsasasssasBHHSHsaszsHsasasasasK

A. W. A.
FRAZER

PUIKIOS KOKYBĖS REIKMENIŲ GAMYBA

GAMINA: FRAZERIO PROSIJIMO LENTAS (10 MODELIŲ) 

— BALDUS SODELIAMS — SUDEDAMAS KĖDES IR STALUS — 

KĖDES VERANDOMS — KOPĖČIAS — KĖDUTES — KOPETI- 

NES KĖDUTES — VEŽIMĖLIUS PIRKINIAMS — PINTINES RŪ- 

BAMS — SKALBINIAMS VEŽIOTI RATUKUS — VAIKŲ UŽTVA- 

RĖES IR SKĖČIUS PAPLŪDINIAMS.

Visus šiuos gaminius Jūs visada galite gaujti su tikrai 

palankia nuolaida

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE

Cabra— Vale Home Furnishing Co.,

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

Tel. UB 2899
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MŪSŲ PASTOGĖ
MELBURNAS

IŠRINKTA NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

S.m. balandžio 30 d. St. John’s 
parapijos salėje susirinko melbur- 
niškiai išsirinkti naują apylinkės 
valdybą.

Susirinkimas buvo skaitlingas. 
Susirinko apie 200 bendruomenės 
narių, iš kurių valdybos rinkimuo
se, kaip pilnateisiai nariai, daly
vavo 171.

I Apyl. Valdybą buvo išrinkta: 
Baltokas Klemas, Krausas Anta
nas, Petrašiūnas Juozas, Pelenaus- 
kas Juozas ir Tamošaitis Felik
sas, į Kontr. Komisiją — Lazaus
kas Vincas, Rekežius Vacys ir Va
nagas Bronius.

Platesnis susirinkimo aprašymas 
tilps “M.P.” vėliau.

M.P.I.

DAINORIŲ VEIKLA
Pro dainos galingą aidą 
Regim mes Tėvynės veidą, 
Regim šviesą, jos žvaigždes, 
Girdim pulsą jos širdies.

B. Brazdžionis

Š.m. balandžio 6 d. Melburno 
Lietuvių Dainos Sambūris pradė
jo naują darbo barą ir į atverstą 
naują veiklos puslapį įrašė pirmą
ją repeticiją šiais metais. Miela 
ir malonu buvo matyti vėl tuos 
pačius veidus, kurie jau eilę me
tų garsina lietuviškosios dainos 
žodžius ir nenuilstamai mokosi 
naujų dainų.

Šį kartą buvo ne tik eilinė re
peticija, bet ir mažos iškilmės, 
nes Sambūrio administratorius 
pristatė eilę naujų dainininkų, 
prašydamas juos draugiškai ir 
nuoširdžiai įjungti į Sambūrio są
statą.

Ta pačia proga malonu buvo pa
sveikinti iš didelės kelionės po 
užjūrius grįžusią Emiliją Jakavi- 
čiūtę, kuri, kaip ir daugelis kitų 
dainorių, yra nuoširdi lietuviškos 
dainos mylėtoja.

Sambūrio dirigentas pareiškė 
savo pasitenkinimą, matydamas 
tiek daug senųjų dainorių, grįžu
sių vėl prie darbo ir džiaugėsi, 
matydamas naujai besijungian
čius prie senųjų.

Su dideliu džiaugsmu buvo pri
imtas dirigento Alberto čelnos 
pareiškimas, kad numatoma suak
tyvinti dainų mokinimąsi ir čia 
pat buvo pakviestas Petras Mor
kūnas padėti mokyti atskirų bal
sų dainų partijas, tapo aišku, kad 
dabar tikrai nebus bergždžiai lei
džiamas laikas ir tuo pačiu metu 
galės mokytis dainų partijas ir 
vyrai, ir moterys. Nereikėjo ilgai 
laukti, kai prie atskirų pianinų, 
atskirose patalpose ir vyrai, ir mo
terys pilna krūtine mokėsi savo 
partijas ir dar tą ęatį vakarą bu
vo "iškepta” nauja daina, kuri 
bendram junginy visai gerai nu
skambėjo.

Džiugu, kad pasisekė gauti ne
maža naujų gaidų ir, remiantis 
visuotino Sambūrio narių susirin
kimo nutarimu, pradėta mokytis 
ir naujų bažnytinių giesmių. Kaip 
naująsias dainas, taip ir naują
sias giesmes Melburno tautiečiai 
turės progos neužilgo išgirsti. No
risi tikėti, kad ir ateity repeti
cijos bus tokios darbingos ir taip 
skaitlingai lankomos, nes tik to
kiu būdu bus įmanoma greičiau 
sudaryti naują repertuarą ir jį at
skleisti mylintiems dainą Melbur
no lietuviams.

ELBE

MARGUČIŲ POBŪVIS
Melburno lietuviai, praleidę 

Velykų šventes savo šeimose ar 
svečiuodamiesi pas savo prietelius, 
š.m. balandžio mėn. 8 d., sukviesti 
Melburno Lietuvių Klubo Tarybos, 
gražiu būriu susirinko į Lietuvi:) 
Namus, kad šventes užbaigtų ii 
kelias valandas praleistų didesnia
me savųjų būryje.

Nors skelbtas margučių ridinė- 
jimas neįvyko (matyt, nenorėta 
trukdyti svečių bendravimo), ta
čiau šventinė nuotaika, margučių 
stiprumą bandant, buvo pakili. 
Kaip atrodė, ir pobūvio rengėjų 
— Lietuvių Namų šeimininkų nuo
taika taip pat buvo gera, nes 
džiaugėsi sulaukę tokio gražaus 
Dūrio — net 204 tautiečių sve
čių.

šeimininkams šis margučių po
būvis buvo ne tik naujų salės 
grindų šokiams tinkamumo išban
dymas, bet taip pat pirmasis pa
tikrinimas sutalpinant Lietuvių 
Namuose tokį skaitlingą tautiečių 
būrį. Iš buvusios geros ir pakilios 
svečių nuotaikos šeimininkai jau
tė, kad jų pastangos ir triūsas bu
vo tautiečių pilnai įvertintas. Ta
tai suteikia šeimininkams ryžto 
Lietuvių Namus išlaikyti ir ge
rinti visų Melbourno lietuvių rei
kalų tenkinimui.

Šokių mėgėjai buvo pilnai pa

tenkinti naujomis grindimis, bet 
taip pat atkreipė dėmesį, kad pa
didinta p. B. Zabielos kapela vie
nu akordeonistu — p. Juška žy
miai pagerėjusi. Tai yra ne tik 
paskatinimas tobulėti pačiai kape
lai, taip pat gera žinia visiems 
melburniškiams, nes ateityje ne
bereikės galvos sukti balių ruo
šėjams pasirenkant orkestrą.

Tie tautiečiai, kuriems šokis jau 
nebepirmaeilis reikalas, taip pat 
laiką maloniai leido prie baltai 
dengtų stalų, gyvai šnekučiuoda
mi, gurkšnodami alutį. Gerai, kad 
M.L.K. Taryba pradėjo aptarnau
ti savo svečius gėrimais nebran
gesnėmis kainomis kaip kitur, tą 
pat padarė ir šiame Margučių po
būvyje. Melburne tikrai išnyks 
paprotys, atsivežtinis dar iš lage
rinių laikų, neštis savus gėrimus.

Būtų nedavanotinas nusikalti
mas nepaminėti pobūvio šeiminin
kių — ponių O. Jakutienės ir pa
nelės O. Matulionytės. Jų suor
ganizuotas, talkininkaujant dau
geliui ponių, bufetas buvo tikrai 
turtingas įvairiais valgiais ir ska
nėstais. Čia buvo galima gauti 
puošnių margučių, šviežių grybų, 
šiltų balandėlių, varškiečių, ska
nių tortų, pyragaičių, žagarėlių ir 
t.t. Tikrai jau nebereikalingas ir
gi lagerinis paprotys iš anksto rū
pintis stalo gėrybėmis, nes darbš
čios pobūvių šeimininkės viskuo 
pasirūpina ir aptarnauja.

Buvo įdomu patirti susirinkusių 
svečių ir šeimininkų nuomones 
apie patį pobūvį. Visi paklaustieji 
tautiečiai išreiškė pasitenkinimą 
ir pageidavimą, kad panašių pobū
vių Lietuvių Namuose būtų ren
giama dažniau, nes savuose na
muose daug jaukiau ir maloniau 
esą.

Šeimininkų nuomonės reiškė
jai — pobūvio organizatoriai 
džiaugėsi svečių gausumu ir tvar
kingumu. Svečių reiškiamas pasi
tenkinimas — jiems geriausias 
atlyginimas. Ateityje visi svečių 
pageidavimai, kiek sąlygos leis, 
būsią išpildomi.

Mano pasikalbėjimą Lietuvių 
Namų šeimininkai baigė tik trimis 
žodžiais: “Iki greito pasimaty
mo!”

Rimas Vėtra

STUDENTŲ BALIUS
Studentų baliai visada įdomūs 

ir patrauklūs. Melburniškių stu
dentų būrys šiemet ypatingai pa
augęs i— per 30. Birželio 2 d., 
penktadienio vakarą, RICHMOND 
miesto salėje ruošiamas šių metų 
studentiškas balius. Ta proga su 
ceremonijomis bus įvesdinti jau
nieji fuksai. Studentija ypač pa
sigenda artimesnių santykių su 
lietuviškąja visuomene. Balius — 
proga artimesniems santykiams 
užmegsti. Gal po to nebereikės 
skųstis ir studentų pasyvumu mū
sų bendruomeniniame • gyvenime.

A.F.

PADĖKA
Melbourno Lietuvių Klubo Ta

ryba nuoširdžiai dėkoja Margučių 
pobūvio svečiams, gausiu atsilan
kymu parėmusiems Lietuvių Na
mus ir moraliai sustiprinusiems 
mus tęsti namų išlaikymo ir jų 
gerinimo darbą. Dėkojame pobū
vio šeimininkėms — poniai O. Ja
kutienei ir panelei O. Matuliony- 
tei bei dideliam būriui talkinin- 
kių-ponių, kurios taip puikiai pa
ruošė ir aptarnavo pobūvio bufe
tą. Dėkojame ponui Narušiui - už 
gražią dovaną — margučiams pa
dėklą, kuris pobūvio metu suruoš
toje loterijoje laimėtas p.p. Balt
rūnų. Dėkojame ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie pobūvio pra- 
vedirno ir pasisekimo.

M.L.K. Taryba

PRANEŠIMAS DĖL BALIAUS
Socialinės Globos Moterų Drau

gija praneša mieliems tautiečiams, 
kad š.m. gegužės mėn. 19 d., penk
tadienį, ruošiamas metinis balius. 
Veiks Draugijos paruoštas turtin
gas bufetas su gėrimais, kurie 
bus parduodami krautuvės kaino
mis.

Nepraleiskite progos atsilankyti 
ir praleisti keletą malonių valan
dų. Tuo pačiu prisidėsite prie šal
pos ligonių, senelių ir kitų.

Bilietai gaunami pas p.p. Alek
ną, Baltokienę, čirvinską, Kun- 
caitienę, Klupšienę, Zabielą ir 
Žiedienę.

Baliaus pradžia 7 vai. iki 1.30 
vai.

Balius vyks Brunswick Town 
Hall. Važiuoti iš Elizabeth St. 
tramvajais No. 18, 19, 20 iki 26 
sustojimo (Town Hall), Sydney 
Road.

Suaugusieji aukoja — 18 šil., 
nedirbantieji moksleiviai — 10 šil.

Iki malonaus pasimatymo
Soc. Globos Motorų Draugija

SYDNĖJUS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimas 
įvyksta š.m. gegužio 14 d. Šią 
dieną bus tik vienos pamaldos — 
12 vai. Camperdowne.

Pats minėjimas vyks Bankstow
no Liet. Namuose “DAINAVA” 
5 vai. vak.

Programai ruošiasi jaunieji 
ateitininkai, skautai ir savaitgalio 
mokyklų mokiniai. Po oficialios 
programos dalies, bus pasilinksmi
nimas — šokiai ir žaidimai plokš
telių muzikai grojant. Kviečiame 
kuo skaitlingiau dalyvauti ir jau
nimą ir senimą.

Jauniesiems bus parūpinta vais
vandenių, o senesniesiems — alu
čio. šį minėjimą, kaip ir kiekvie
nais metais, organizuoja skautai 
ir ateitininkai.

Organizacinis Komitetas

MŪSŲ DAILININKAI 
DALYVAUJA PARODOSE

Praėjusį savaitgalį dailininkai 
Eva Kubbos ir Henrikas Šalkaus
kas išsiuntė kiekvienas po tris 
darbus į 2-ją Tarptautinę Spalvo
tosios Grafikos Trienalę Grenche- 
ne, Šveicarijoje.

E. Kubbos, pirmą kartą išeida
ma į tarptautinę areną, duoda du 
medžio raižinius — “Agonija” ir 
“Dvi Figūros” ir vieną lino raižinį 
— “Kompozicija”, o H. Šalkaus
kas — tris lino raižinius: “Rugia
pjūtė Nr. 1” (dvi spalvos), “Ru- 
giaupjūtė Nr. 2” (dvi spalvos) ir 
“Nauja Serija Nr. 3” (trys spal
vos).

Paroda truks nuo š.m. birželio 
mėn. 17 d. iki liepos mėn. 22 d.

Be to, H. Šalkauskas yra pa
kviestas dalyvauti Sydnėjaus 
Avangardo parodoje Farmerio 
Blaxlando meno galerijoje, kuri 
bus atidaryta š.m. gegužės mėn. 
19 d.

Stebėtojas

PAMALDOS
Gegužės 5 d. — pirmasis penk

tadienis — išpažintys Bass Hill 
bažnyčioje 7 v.v.

Gegužės 7 d. — pamaldos Ban- 
kstowne St. Brendan’s bažnyčio
je 10 vai. 45 min.

Motinos diena Sydnėjuje bus 
minima gegužės 14 d. (sekmadie
nį).

Pamaldos už mirusias ir gyvas 
motinas Camperdowne 12 vai. Bus 
tik šios vienos pamaldos visiems 
Sydnėjaus lietuviams. Išpažinčių 
bus klausoma nuo 10 vai. 30 min.

Jaunimas — skautai ir ateiti
ninkai — raginami priimti šv. Ko
muniją už savo motinas.

Kadangi tatai yra antrasis mė
nesio sekmadienis, tai ir visų 
vaikučių mėnesinė išpažintis ir 
Komunija.

PAMALDOS CANBERROJE
Minint Motinos dieną, š.m. ge

gužės 7 d., už gyvas ir mirusias 
motinas bus atlaikytos pamaldos 
Canberroje, St. Patrick’s bažny
čioje (Braddon) 3 v. 30 min. p.p.

Prieš pamaldas nuo 3 v. p.p. 
ten pat bus klausoma išpažinčių.

Visi canberriškiai maloniai kvie
čiami skaitlingai pamaldose daly
vauti.

K.P.B.

IR VĖL MIRTIS APLANKĖ
Praeitą šeštadienį nemažas bū

rys bičiulių ir pažįstamų palaido
jo a.a. mirusią Stefą Eirošienę, 
kuri su šeima gyveno Sydnėjaus 
priemiestyje St. Mary’s. Velionė 
tebuvo 43 metų amžiaus ir paliko 
liūdinčius vaikučius ir savo vyrą.

Nors ir skaitlingos šeimos mo
tina, velionė Stefa turėdavo kar
tais laiko ir su tautiečiais paben
drauti, visų buvo gerbiama ir mė
giama.

Palaidota ji buvo lietuvių kapi
nėse Rockwoode. Laidojimo apei
gas atliko Sydnėjaus liet, kapelio
nas kun. P. Butkus.

Inf.

ADELAIDĖ
SIUVIMO IR RANKDARBIŲ 

VAJUS
ALB Moterų Sekcija, grupei po

nių padedant, ryžosi pasirūpinti 
Lietuvių Namų vidaus pagražini
mu. Tam reikalui lėšų ponios tiki
si surinkti rengdamos vienkartinį 
siuvimo ir rankdarbių vajų.

Visos ponios ir panelės mielai 
prašomos prie vajaus prisidėti ir 
tuo parodyti meilę saviems lietu
viškiems namams. Vajus numato
ma pravesti šitokiu būdu:

Adelaidiškės lietuvės ir lietu
vaitės pasiuva arba numezga ir 
paaukoja kokį nors rūbą, kuris 
paskui bus parduotas, o gauti pi
nigai sunaudoti Lietuvių Namų 
vidaus pagražinimui.

Madnesni ir įdomesni darbai 
bus modeliuojami per taip vadina
mą “madų paradą”, kuris bus 
paįvairintas arbatėle ar mažu 
koncertėliu. Visi eksponatai bus 
parduodami per tuo laiku ruošia
mą “bazarą”. Ponioms ir pane
lėms, kurios prie geriausių norų 
negali pačios siūti, o kitos, galin
čios siūti, bet negalinčios aukoti 
medžiagų, Moterų Sekcija tarpi
ninkaus ir padės tą reikalą su
tvarkyti, tik prašoma apie tai ne
delsiant Moterų Sekcijai praneš
ti.

Čia daug gali padėti ir tarpusa
vis kaimynių bendradarbiavimas; 
kad suaukotus rūbus lengviau bū
tų galima parduoti, juos siuvan
čios ir aukojančios ponios ar pane
lės gali paimti “užsakymą” iš sa
vo pažįstamų, pasiųti rūbą pagal 
užsakytojų skonį ir dydį. Tas rū
bas užsakytojai ir bus parduotas 
minėto “bazaro” metu.

Siuviniai bus premijuojami. Ski
riant premijas bus atsižvelgta į 
skonį, elegantiškumą, išpildymą ii 
taupumą. Taigi čia yra proga po
nioms ir panelėms parodyti savo 
iniciatyvą, sugebėjimus šioje 3ri 
tyje.

Smulkesnių informacijų galima 
gauti pas Moterų Sekcijos valdy
bos nares.

STUDIJUOJĄ ADELAIDIŠKIAI
Prieš kurį laiką studijuoją ade- 

laidiškiai išsirinko naują Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Adelaidės skyriaus valdybą, į ku
rią įeina Antanas Lapšys, Aldona 
Mikužytė ir Rimas Daugalis. Ry
šiams tarp baigusių ir studijuo
jančių palaikyti valdybon įeina 
inž. V. Navakas. Balandžio 11 d. 
valdyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirmininkas A. Lapšys, sek
retorius A. Mikužytė ir iždinin
kas R. Daugalis.

Kaip dabar patyrėme šiuo metu 
Adelaidėje aukštuosius mokslus 
studijuoja 43 lietuviai, kurie pro
fesijom skirstosi šitaip:

Architektūrą: Daugalis Rimas, 
Kalibatas Genius, Lapšys Anta
nas, Pyragius E., Urmonas Levis, 
Urmonienė — Reisonaitė R.;

Buhalteriją: Jablonskis Romas, 
Mikužytė Aldona;

Ekonomiją: Arminas Jurgis, Pa- 
reigis L, Pocius Romas, Snarskis 
Algimantas, Statnickas Mindau
gas;

Farmaciją: Libikaitė Irena;
Humanitarinius mokslus: Mazi- 

liauskienė V., Viliūnienė;
Matematikos - Gamtos mokslus: 

Morkūnas J., Renkė Edvard.;
Mediciną: Gilmorė Vytautas, 

Mikužienė Aldona, Mikužytė Biru
tė, Pauliukaitis Andrius, Puodžius 
Rudolfas, Smietianskaitė Angelė, 
Stepanas Antanas, Voroneckaitė 
Roma;

Pedagogiją: Andriušytė Laisvė, 
šiukšterytė Milė, Valčiukaitė Vik
torija;

Statybą: Stačiūnas Jonas;
Techniką: Beniulis Julius, Dun

da Algis, Dunda Donatas, Dun
da Ramūnas, Riauba Juozas, Užu- 
balis Virgilijus ir

Teisę: Statnickas Gediminas.
Ligšiol Adelaidėje aukštuosius 

mokslus baigė arba pakartotinai 
diplomus įsigijo 20 lietuvių. Medi
ciną baigė 6: Dainius Vytautas 
(praktikuoja Meningie), Jankus 

Algis (Leight Creek), Martinkus 
Sigitas, Mikužis Jonas, Petrikaitė 
Elena (Melbourne) ir Šurnaitė 
Nerimą. Odontologiją baigė ir 
Adelaidėje praktikuoja Aleksan
dravičienė Valė ir Pacevičienė Sta
sė. Inžineriją Garbaliauskas Leo
nas (Kanadoj), Navakas Vytau
tas, Reisonas Irvis (Sydnėjuj), 
Žurauskas Tadas (Woomeroj), 
Urmonas Romas, Galatiltis Anta
nas, taip pat 6 lietuviai. Huma
nitarinius mokslus baigė ir dabar 
ruošiasi Magistro laipsniui Gave

Š.M. GEGUŽIO 13 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V.
CENTRINIUOSE SYDNĖJAUS LIET. NAMUOSE,

20 BOTANY RD., REDFERN RENGIAMI

ŠOKIAI
Grieš “Fi-FI” muzika, veiks turtinga Namų Tarybos val

gykla ir visi kiti pasivaišinimai prie turtingo bufeto.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba *

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mano bičiuliams mane užjautu- 

siems skaudaus sielvarto valandą, mirus amžinos atminties bran
giam mano vyrui Mykolui Mardosui.

Dėkoju Kun. P. Butkui už parūpinimą bažnyčios, už vado
vavimą rožančiaus kalbėjimui, šv. Mišias bei pamokslą kapinėse 
ir Cabramattos Liet. Laidotuvių Biurui už paskutinį patarnavi
mą laidojant velionį.

Dėkoju p.p. Motuzams, p.p. Matikovams, p. Plūkui, p. Al- 
čiauskui, p. Kviecinskui, p. Šimborui, p.p. Belkams, p.p. Pužams 
už pagalbą rūpinantis laidotuvėmis ir pranešimus pažįstamiems.

Dėkoju visiems bičiuliams ir kaimynams už pareiškimą man 
užuojautos žodžiu, laiškais ir per spaudą, už maldas bažnyčioje 
laidotuvių išvakarėse, už dalyvavimą laidotuvėse, už vainikus 
ir gėles, taip gausiai sudėtas ant mano brangaus vyro kapo.

Nuliūdusi Jadvyga Mardosienė

lis Antanas, Patupys V. ir Var
naitė K. baigė pedagogiją, Nava- 
kienė A. fizioterapiją, Stasys Či
biras teisę ir apsigyveno Renmar- 
ke. A. Bajorūnas baigė farmaciją 
(pakartotinai) ir atsidarė savo 

vaistinę Henley St., Adelaide.
“A.L.Ž.”

JUNGTINIS BALIUS
Š.m. gegužės 13 d. Lietuvių Na

muose veiklioji Adelaidės Moterų 
Sekcija, padedant A.L. Sąjungai, 
ruošia BALIŲ.

Šis balius vertas ypatingo dė
mesio dėl to, kad visas jo pelnas 
skiriamas Lietuvių Namų salės 
pagražinimui. Šia sale vis plačiau 
ir plačiau naudojasi lietuviškas 
jaunimas ir Moterų Sekcija, nese
niai nupirkusi dekoratyvinių pal
mių, nori salę tinkamiau išpuošti 
(pakabinti užuolaidas ir t.t.), kad 
lietuviškas jaunimas rastų čia ati
tinkamo jaukumo.

Rengėjai užtikrina linksmą ir 
jaukų vakarą.

TRIJŲ ORGANIZACIJŲ 
PASITARIMAS

Pradėdama eiti. visuomenės jai 
uždėtas paerigas, naujoji Adelai
dės apylinkės valdyba š.m. kovo 
28 d. buvo pasikvietusi į Lietuvių 
Namus bendram pasitarimui Ade
laidės Lietuvių Sąjungos valdybą 
ir ALB Moterų Sekcijos valdybą.

Šios trys organizacijos, vykdy
damos bendruomenines mūsų gy
venimo funkcijas, turi daug ben
drų reikalų, kurie šiame draugiš
kame pasitarime ir buvo plačiau 
apžvelgti. Tuos reikalus apžvel
giant buvo pasikeista ir tarpusa- 
viais pageidavimais, kurie galėtų 
sustiprinti ir pagyvinti bendradar
biavimą.

Tų pasitarimų rezultate išryškė
jo apylinkės valdybos, kaip vado
vaujančios institucijos, gyvas do
mėjimasis bendruomeniniu turtu 
— Lietuvių Namais. “A.L-Ž.”

BRISBANE
NETIKSLIAI INFORMUOJAMA

Š.m. “Tėviškės Aidų” 12 Nr. 
buvo patalpinta nepilna ir todėl 
netiksli korespondencija, pasira
šyta tūlo “Brisbaniečio”, apie Ne
priklausomybės minėjimą.

Toje korespondencijoje aprašy
ta tik minėjimo pamaldos, kurias 
puošę Brisbanės lietuvių bažny
tinė ir tautinė vėliava, tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakęs kun. 
S. Gaidelis, S.J., pamaldų metu 
giedoję Brisbanės lietuvių giedo- 
riai ir po pamaldų buvęs sugiedo
tas Tautos himnas. •

Perskaičius tą žinutę, kiekvie
nam susidarė įspūdis, kad tik šiuo 
būdu brisbaniečiai bus atšventę 
Nepriklausomybės šventės sukak
tį. Man atrodo, kad tas “Tėviškės 
Aidų” korespondentas negyvena 
iš viso Brisbanėje, o tėra tik šį 
kartą pripuolamai patekęs į minė
to sekmadienio pamaldas...

Gal tik dėl to jis ir nežinojo,

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

PONE REDAKTORIAU,
Per “Mūsų Pastogės” Nr. 11 iš

girdome apie įvykusį abiejų Syd
nėjaus lietuvių namų vadovybių 
bendrą pasitarimą, kuriame sutar
ta turėti vienus lietuvių namus 
Sydnėjuj.

Tos minties vedinas p. J.P. Ke- 
dys “Mūsų Pastogės” Nr. 15 šį rei
kalą paryškino ir paragino tų na
mų rėmėjus susirūpinti tuo klau
simu ir net reikalauti per spaudą, 
susirinkimus, posėdžius ir priva
čius pasikalbėjimus, kad būtų su
kurtas vienas lietuvių centras Syd
nėjuj.

Būdamas abiejų Sydnėjaus lie
tuvių namų narys, ir kaip melbur- 
niškis negalėdamas tiesioginiai 
prisidėti prie tų Jūsų pastangų pa
spartinimo, džiaugiuos šiuo gra
žiu sumanymu, trokštu sėkmės ir 
tikiu bendromis jėgomis turėsite 
vienus pasididžiavimo vertus na
mus. O mes, kada nors juose besi
lankydami, būsime didžių Jūsų 
darbų liudininkai.

J. Valys

kad Brisbanės lietuviai Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo su
kakties minėjimą buvo suruošę 
jau išvakarėse, t.y. šeštadienį, ko
vo 4 d. Bendruomenės apylinkės 
valdybos ruoštame minėjime buvo 
skaityta įdomi paskaita dienos te
ma, vyko kruopščiai paruošta me
ninė dalis, po to dar buvo susi
rinkimas ir pobūvis. Minėjime ir 
pobūvyje dalyvavo ir mūsų gerb. 
svečias iš Sydnėjaus kun. S. Gai
delis, S.J.

Ponui “Brisbaniečiui” patartina, 
jei ateityje vėl bandytų rašyti 
iš Brisbanės lietuvių gyvenimo, 
pasiįeirauti pačių brisbaniečių 
apie jų tautinę bei kultūrinę veik
lą. Tegul ir kitos lietuvių koloni
jos Australijoj žino apie mus, 
kad mes tautines šventes atžymi
me ne tik pamaldomis, bet ir pla
taus pobūdžio minėjimais su pro
grama ir t.t.

“Tėviškės Aidų” skaitytojas

PAJIEŠKOJIMAS t
Prašomi atsiliepti — Juozas Re. 

mėnis, kilęs iš Rudaičių ir Javd- 
žemis Antanas.

Į Australiją jie išvyko 1948 iš 
Greveno stovyklos Vokietijoj. Ži
nantieji jų gyvenamą vietą prašo
mi pranešti šiuo adresu: Vladas 
Mikutis, 5893 Clark Str., Mont
real, 14 P.Q., Canada.

FRANK'S

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BAN K STOW NE

NUOSAVUS NAMUS

įmokėjus mažą depozitą,
X

X
X XI
X

FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ) 
II AUKŠTAS, tel. 70-8023 

ir
380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 

tel. 70-6644.
DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 

KIRPĖJAI SPECIALISTAI.
Kainos tikrai prieinamos.

xII

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

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