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ŠALPA BŪTINA
(Dėl Sydnėjaus Lietuviu Moterų 

Socialinės Globos Draugijos)

“Mūsų Pastogės” No. 18 (1961- 
5-9 d.) paskelbtas minėtos drau
gijos kontrolės komisijos parneši
mas rodo, kad šiai draugijai gresia 
užsidarymo pavojus, nes į šaukia
mus susirinkimus nesusirenka pa
kankamas skaičius narių valdo
miems organams išrinkti.

Socialinės Globos Draugijos 
tikslai yra visiems žinomi ir šios 
draugijos veiklos sustabdymas bū
tų labai didelė skriauda mūsų lie
tuviškai veiklai. Kas beaplanky^ų 
ir paguostų tuos šimtus ligonių, 
kas sušelptų nelaimės ištiktą tau
tietį, kas pasirūpintų palaidoti 
viengungį lietuvį svetimame kraš
te, o kur parama Vokietijoje pa- 
silikusiems seneliams ir ligoniams, 
16 Vasario gimnazijai, Punsko lie
tuviams ir visa eilė kitų reikalų, 
kuriuos gali pajusti tik jautri mo
ters širdis.

Per paskutinius metus Soc. Glo
bos Draugija turėjo net apie 1200 
svarų pajamų. Tai aiškiai pasako, 
kad šios draugijos valdyba ir ne
gausūs draugijos nariai turėjo ne
paprastai daug darbo, ruošiant 
bufetus daugelyje pobūvių, įstei
giant ir išlaikant valgyklą, darant 
savo parengimus ir renkant au
kas. Tad nestebėtina, kad valdyba, 
po tiek įdėto darbo, jaučia nusi
vylimą bei norą likviduotis, kai 
metiniame ataskaitiniame susirin
kime dalyvauja mažas skaičius 
moterų ir mato visuomenės abe
jingumą draugijos veiklai.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija varo pla
tų barą mūsų bendruomenės gy
venime, vadovaudamasi toleranci
jos dvasia. Jai yra artimas ir mie
las kiekvienas nelaimės ištiktas 
lietuvis, be pažiūrų ir religijos 
skirtumo. Kol yra gyva lietuviška 
bendruomenė, tol negali nė kalbos 
būti apie šios draugijos veiklos 
sustabdymą. Mūsų visų pareiga, 
ir moterų ir vyrų, yra remti šį 
kilnų draugijos darbą. Taip, kaip 
mūsų bendrumenę sudaro ir jos 
nariai yra visi lietuviai, lygiai 
taip pat kiekviena lietuvė mote
ris turėtų jausti pareigą priklau
syti šiai draugijai ir, pagal savo 
išgales, prisidėti prie jos darbo, 
nelaukiant, kad kelios pasišventė- 
lės ant savo pečių ir toliau neštų 
draugijos veiklos naštą.

Soc. Globos Draugijos veikla 
apima visą Sydnėjaus rajoną ir 
draugija yra didelė talkininkė vi
soms 3 apylinkėms. Pagal ben
druomenės statutą, apylinkių val
dybos yra įpareigotos rūpintis so
cialiniais reikalais, bet, veikiant 
Moterų Soc. Globos D-jai, šis dar
bas apylinkių valdyboms žymiai 
palengvėja ar net visai atpuola. 
Todėl visos apylinkių valdybos tu
rėtų palaikyti glaudų ryšį su Soc. 
Globos D-ja, teikti jai vispusišką 
paramą ir lengvinti D-jos veiklą. 
Dabar, kai tolimesnis D-jos liki
mas atsidūrė kryžkelėje, Sydnė
jaus apylinkės valdyba turėtų im
tis iniciatyvos neatidėliojant su
šaukti visų Apylinkių Valdybų pa
sitarimą ir kartu su Soc. Globos 
D-ja bei jos Kontrolės Komisija 
apsvarstyti ir rasti būdą, kaip 
įtraukti daugiau moterų į draugi
ją ir, be to, iš kiekvienos apy
linkės surasti po 3-4 moteris, ku
rios sutiktų kandidatuoti į drau
gijos valdybą.

Būsimai Soc. Globos Draugijos 
Valdybai darbas, atrodo, būtų žy
miai legnvesnis, nes jau yra pa
ruošti ir priimti įstatai, įsigyta 
nemaža įvairaus inventoriaus ir 
kasoje yra pinigų.

Reikia tikėtis, kad dabartinės 
Soc. Globos D-jos Valdybos bei 
Kontrolės Komisijos pastangomis, 
visų 3 apylinkių valdybų rūpesčiu 
ir mūsų moterų susipratimo dėka, 
sekantis sušauktas susirinkimas 
bus tikrai gausesnis ii- vėl turėsi
me naują Valdybą, kurios rūpes
čiu ne vienam nelaimės ištiktam 
tautiečiui bus palengvinta gyve
nimo našta ir nušluostyta vargo 
ašara.

R.V.

POLITIKA IR KASDIENYBĖ
MASKVA KIŠASI l SUOMIJOS 

VIDAUS REIKALUS
Kitų metų pradžioje Suomijoje 

įvyks nauji krašto prezidento rin
kimai. Bet jau dabar užvirė karš
ti ginčai dėl kandidatų į preziden
tus. Bendradarbiaują su Maskva 
agrarai vėl išstato Kekkonen, da
bartinį prezidentą, o opozicija, 
pirmoje eilėje socialdemokratai, 
nominuoja dabartinį teisingumo 
minister; Honka, kuris skaitomas 
nepartiniu. Kai tik šita paaiškė
jo, Maskva per spaudą, radiją ir 
Suomijos komunistus pradėjo 
smarkią kampaniją prieš Honkos 
kandidatūrą. Girdi, jei Kekkonen 
nebus naujai perrinktas, pablogė- 
sią Suomijos Sovietų Sąjungas 
santykiai ir tai turėsią nemalonių 
ūkinių padarinių. Dar daugiau: 
Jei pasikeis Suomijos valstybės 
galva, Suomija galinti patekti ir 
•į skaudžius politinius sunkumus. 
Ir pačioje Suomijoje ir užsienyje 
stebimasi, kad Kremlius taip gru
biai kišasi į Suomijos vidaus rei
kalus, stengdamasis pakreipti pre
zidento rinkimus sau pageidauja
ma linkme. Tuo Maskva demons
truoja, ko verti jos nuolatiniai pa
tikinimai apie kitų kraštų suve
renumo gerbimą ir nesikišimą į 
kaimyninių kraštų reikalus.

KAI KURIOS ALGOS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE SKAITANT

NAUJAIS RUBLIAIS
įvedus Sovietų Sąjungoje nau

jus rublius (1 naują rublį už 10 
senų), atlyginimų ir kainų lygis, 
savaime aišku, dar ne visiškai nu
sistovėjo. Paprastai darbininkai 
naujais pinigais gauna vos 35 rub
lius į mėnesį, kiek apmokyti 80 
rublių, tarnautojai apie 60 rub
lių. Brigadininkai uždirba apie 100 
rbl., įmonių inžinieriai, skyrių 
viršininkai ir vyresni buhalteriai 
200-250 rublių, įmonių direktoriai 
300-350 rb. Prie šių algų prisideda 
dar kai kurie priedai. Jau iš tų 
skaičių matyti, kad atlyginimų 
skirtumai yra dideli.

LIKVIDUOTAS VIENUOLYNAS
Aglonos vienuolynas Latvijoje, 

Romoj gautomis žiniomis, galuti
nai likviduotas gegužės 1 d. Jame 
vis dar laikėsi seserys domininko-

VIENUR LAIMI, KITUR PRALAIMI
Pietų Korėja pažengė kietesnių keliu. Kubos 

reikalai ir toliau kompromituoja Jungt. Amerikos 
Valstybių politikos linijų.

Kaip žinome iš vietinės spau
dos, praeitą savaitę P. Korėjos 
politika pasuko nauja linkme. Dar 
tik prieš metus P. Korėjoje vyko 
revoliucinio pobūdžio neramumai 
ir masinės studentų demonstraci
jos, reikalavusios pašalinti kieto 
antikomunisto ir laisvės kovų va
do prez. S. Ree vyriausybę. Anuo 
laiku stipri ir gerai organizuota 
P. Korėjos kariuomenė laikėsi 
nuošaliai ir į politines partijų ko
vas nesikišo. Kada senojo prezi
dento vyriausybė atsistatydino ir 
jis pats išvyko į Jungt. Amerikos 
Valstybes, atrodė, kad kraštas jau 
bus nurimęs, nors vis sklido žinios, 
kad, suminkštėjus režimui, komu
nistinis gaivalas pradėjo kelti gal
vas ir komunistų infiltracija iš 

nės, aptarnaujančios garsiąją 
šventovę — Latvijos Šiluvą. Vie
tinės komunistų valdžios įsakymu 
atvažiavo buldozeriai ir išgriovė 
kryžiaus kelius. Nėra žinių, kam 
bus panaudotos vienuolyno patal
pos.

PIETŲ KARELIJA LIETUVOS 
SUVERENUME

Suomijos Šiaurės Karelijos dien
raštis Karjalaines ryšium su Kare
lijos administraciniu pertvarkymu 
prisiminė Sov. Sąjungos pagrob
tąją Pietų Kareliją. Dienraštis ta 
proga prisiminė ir tuos laikus, 
kai P. Karelija buvo Lietuvos su
verenume. Tatai buvo jau labai 
seniai, ir patys lietuviai tatai vei
kiausiai jau bus pamiršę. XIII 
amžiuje Naugardo kunigaikštis 
buvo užkariavęs dalį pietinės Ka
relijos, kurią 1293 perleido Lie
tuvos Did. Kunigaikščiui Gedimi
nui. Gediminas Karelijai valdyti 
paskyrė kunigaikštį Narimantą, vė
liau kunigaikštį Aleksandrą. Tik 
kai Kakisalmi pilies vadovas su 
Gediminu Viipuryje padarė taiką, 
pietinė Karelija vėl grįžo Suomi
jos suverenumam

TOLSTOJAUS DUKTĖ
ATAKUOJA JAV POLITIKĄ 

SSSR ATŽVILGIU
Čikagoje buvo pagerbta Levo 

Tolstojaus duktė Aleksandra Tei
stoj. Pagerbimą organizavo Jung
tim Tautoms Remti Sąjunga. Savo 
kalboje A. Tolstoj pareiškė ap
gailestavimą, kad:

1) JAV Valstybės Departamen
tas pernai jau nutraukė savąją 
tremtinių globos programą.

2) Chruščiovo vizitas į JAV ir 
amerikiečių prielankus priėmimas 
yra didelė klaida, nes rusai, siekią 
laisvės, gali pamanyti, jog ameri
kiečiai pritaria tam žmogžudžiui.

3) “Aš manau, — kalbėjo A. 
Tolstoj, >— kad koegzistencija, 
kurią mūsų vyriausybė, atrodo, 
priima, yra tik gudrus Sovietų 
manevras atidėti karą. Jeigu Chru
ščiovas būtų pasiruošęs karui, jis 
smogtų dabar. Rusų tauta žino, ir 
aš žinau, kad jis tik laukia pro
gos.

Kalbėdama Čikagoje ji prašė 
amerikiečių padėti 15,000,000 pa- 

Šiaurės Korėjos intensyvėja.
Ir staiga praeitą savaitę P. Ko

rėjos kariuomenės štabo viršinin
kas įsakė ginkluotiems daliniams, 
remiamiems tankų ir aviacijos, 
išeiti į didmiesčių gatves, užimti 
visus strateginius punktus ir dar 
tą pačią dieną buvo proklamuota 
karinė diktatūra, kuriai vadovauja 
pats kariuomenės štabo viršinin
kas gen. Do Yung Chang.

Buvusioji vad. demokratinė vy
riausybė buvo priversta oficialiai 
atsistatydinti ir karo vadai — per
versmo dalininkai paskelbė kraš
tui eilę diktatūrinio pobūdžio dek
retų, įvedant spaudos cenzūrą, 
priverstinę darbo prievolę, išlei
džiant kainų sumažinimo įsaką ir 
visą eilę kitų potvarkių.

šaulio tremtinių kitur įsikurti. 
Tiej tremtiniai ’daugiausia bėga 
nuo komunizmo, paskutiniu metu 
nuo komunizmo Kuboje. Ji prašė 
skirti rusų tautą, kuri nekenčia 
komunizmo, nuo bolševikų, tautos 
prispaudėjų. Lankančius Rusiją 
skatino nepasidaryti Rusijos klau
simų “ekspertais” per vieną nak
tį. Per trumpą laiką negalima pa
matyti visos priespaudos ir skur
do komunistų režime, ir jeigu kas 
mano, kad jis įstengs tai įžvelgti, 
jis tik įžeis tuos milijonus ken
čiančių žmonių.

Bandantiems prabilti į rusų 
tautą, ji priminė: jie nesiintere- 
suoja girdėti apie jūsų turtingu
mą, bet jie alksta žinių apie jūsų 
demokratiją, jūsų religiją, jūsų 
laisvę.

ŠAUNIOS RAKETOS I ERDVĘ, 
BET KRAUTUVĖSE NEGALIMA 
NUSIPIRKTI NEI DUONOS, NEI 

DRUSKOS, NEI AKINIŲ...

Jau buvo pacituota iš pačio Vil
niaus radijo, kad kai kur Lietu
vos provincijoje tris-keturias die
nas į savaitę negalima gauti duo
nos, o šiaip jau krautuvėse dažnai 
trūksta druskos, žibalo ir kitų bū
tinų dalykų. O Maskvos “Pravdo- 
je” pasakojama, kad jau du metai 
kaip aptiekose nebegalima gauti 
medicininių termometrų. Gi “Iz- 
vestija” praneša iš Rusijos miesto 
Perm, kad ten specialistų įmonės 
skyrių darbininkai, kurie būtinai 
turėtų dėvėti apsaugos akinius 
(ypač prie šveicavimo ir dirbant su 
rūkštimis), akinių daugumoje ne
turi ir todėl priversti atsargumo 
dėlei pamažu dirbti. O kai ateina 
specialūs akiniai iš vieno Mask
vos fabriko, juos greit reikia mes
ti šalin, nes jie nepatvarūs ir 
tuoj sudūžta.

RADIJO DIENĄ PRADĖJO
MELO PAKARTOJIMU

Gegužės 7 d. Lietuvoje ir kitur 
Sovietų Sąjungoje buvo irtlnim'a 
“Radijo diena”. Ji buvo pradėta 
seno melo pakartojimu, būtent kad 
radiją išradę ne vakariečiai, bet 
rusai ■— Aleksandras Popovas. 
Žinoma, tai yra nesąmonė, bet ru
sai tai nuolat kartoja. E.

Nauji krašto vadai tuoj pat de
klaravo, kad jų kova bus bazuo- 
jama šiais pagrindiniais principais: 
apvalyti kraštą nuo komunistinės 
diversijos, panaikinti korupciją, 
pagerinti krašto ekonominį gyve
nimą ir suaktyvinti kovą dėl abiejų 
Korėjų sujungimo.

Amerikiečių atstovai P. Korėjo
je — Jungt. Amerikos dalinių va
das ir akredituotas atstovas, nesu
pratę tikrosios padėties, stengėsi 
įtaigoti perversmininkus, kad jie 
atstatytų senąją padėtį, tačiau da
bar Jungt. V-bių užsienių reikalų 
ministerija viešai paskelbė, kad ji 
palaikysianti perversmo iniciato
rius ir vadus.

Pačioj Korėjoj, nežiūrint kad 
šimtais suiminėjami komunistai ir 
areštuota visa eilė buvusių vyriau
sybės narių, jaučiamas gyventojų 
pasitenkinimas, ką patvirtino mil
žiniškos gyventojų pritarimo de
monstracijos Pusan mieste.

★

Kubos invazijos nesėkmė vis dar 
aštriu skauduliu atsiliepia Kenne
dy administracijos politikai. Visas 
pasaulis juk negalėjo suprasti taip 
blogai planuotos ir paruoštos inva
zijos, kuri jau pirmomis valando
mis buvo išsklaidyta ir sumušta. 
Šitoks Amerikos pareigūnų neap
dairumas, o ir pačios vyriausybės 
baugštumas pradėjus veiksmus, 
nors ir neremiamus savo krašto 
ginkluotų pajėgų, jų vienu ar ki
tu būdu nebaigti. Jei šiuo atveju 
Amerika būtų net panaudojus 
savo ginkluotus dalinius Kubos 

.komunistams nugalėti, tai vistiek 
jos prestižas būtų išlikęs aukštu
moje, nei dabar, kai ironiškasis 
Kubos diktatorius Fidelo Castro 
pajuokia net ir patį prezidentą 
Kennedy, siūlydamas invazijos da
lyvius pasikeisti į amerikoniškus 
traktorius...

KOZLOVAS -
CHRUŠČIOVO ĮPĖDINIS?

Pasauliniai stebėtojai apskaičia
vo, kad Nikita Chruščiovas 1960 
m. Maskvoje tepraleido 70-80 die
nų. Visą kitą laiką jis buvo ke
lionėse arba ilsėjosi Krime. Betgi 
jis nėra paveldėjamas monarchas. 
Jei jis negyvena Maskvoje ir vis
ko pats netvarko, jis turi turėti 
ten savo patikėtinį, kuris jį pa
vaduoja ir saugo jo reikalus. Kas 
gi tas pavaduotojas galėtų būti?

Šiandien daugumas mano, kad 
tai yra Frolis Kozlovas, Stalino 
laikais tebuvęs menkas partietis, 
už Sovietų Sąjungos sienų beveik 
visiškai nežinomas, o šiandien ga
liūnas, nes ištikimas Chruščiovo 
tarnas. Jis iškilo varžybose po 
Stalino mirties, apsisprendęs pa
laikyti Chruščiovą. Užvaldęs par
tijos aparatą Leningrade, Kozlo
vas praktiškai nulėmė Chruščiovo 
laimėjimą prieš Malenkovą. Atsi
lygindamas už tai Chruščiovas jį 
padarė antruoju iš penkių parti
jos centrjo komiteto sekretorių, 
sau pasilikdamas pirmąją vietą.

Kai 1960 m. gegužės mėn. bu-

MALONI STAIGMENA

Su džiaugsmu skubame lietu
viškai visuomenei pranešti, kad 
pereitais metais įvykusios pirmo
sios Lietuvių Dainų Šventės Aus
tralijoje ilgo grojimo plokštelė 
baigiama galutinai paruošti ir ji 
bus pradėta išsiuntinėti iš anksto 
ją užsisakiusiems jau nuo birželio 
15 dienos. Kas yra toje šventėje 
dalyvavęs ir su ašaromis išgyvenęs 
tą jaudinantį momentą, kada iš 
šimto krūtinių galingai prasiver
žė lietuviška daina, tas nemažes
ni įspūdį ir džiaugsmą pajus klau
sydamasis to koncerto plokštelėje. 
O tie, kurie neturėjo galimybės ir 
progos dalyvauti pačiame koncer
te, su nemažesne įtampa galės jo 
didesnę dalį išklausyti savo na
muose. ALB Krašto Kultūros Ta
ryba dėjo visas pastangas, kad ši
toji plokštelė būtų kuo pigesnė 
ir visiems prieinama. Mūsų pas
tangos buvo sėkmingos: užsisakius 
per mūsų platintoją plokštelės kai
na £2-10-0. Krautuvėje ji kainuos 
£2.17.0. Pabrėžiame, kad ALB 
Krašto Kultūros Taryba iš to ne
gauna jokio pelno. Suinteresuotie
ji prašomi skubiai siųsti užsaky
mus su pinigais, kadangi papigin
ta kaina plokštelių skaičius nėra 
didelis. Platintojo adresas: V. 
D a n t a, 66 Cross Street, 
Guildford, N.S.W. Plokš
telė bus pasiųsta tik tiems, kurie 
užsisakydami bus apmokėję už 
plokštelę ir jos persiuntimo išlai
das.

Persiuntimo tarifai: Australi
joje:

1 plokštelės persiuntimas 3/8
2 plokštelių persiuntimas 4/5
3 plokštelių persiuntimas 5/2 
Už registruotą siuntą reikia dar

primokėti 1/6.
Užsakant viena siunta dvide

šimt ar daugiau plokštelių, per
siuntimas veltui.

Užjūryje:
1 plokštelės persiuntimas 5/11
2 plokštelių persiuntimas 7/10
3 plokštelių persiuntimas 10/0

ALB Krašto Kultūros Taryba

vo paskelbta, kad Kozlovas atleis
tas iš ministeriu pirmininko pir
mojo pavaduotojo pareigų, buvo 
manoma, jog jis bus patekęs j ne
malonę, o pasirodė, kad tai buvo 
jo atpalaidavimas nuo administ- 
ratyvinių pareigų, kad galėtų dau
giau reikštis partijoje, šiandien 
jis visur atstovauja Chruščiovą, 
kai šio nebūna Maskvoje. Taip 
pvz. jis priima užsienio komparti
jų vadovus, atvykstančius į Mask
vą, jis sveikina kitų valstybių 
augštuosius svečius aplankančius 
Maskvą, jis pasako pagrindines 
kalbas, kurias paprastai turėtų 
Chruščiovas pasakyti, jei jis būtų 
Maskvoje. Kaip atsimename, 1959 
m. jis buvo atvykęs į JAV atida
ryti sovietų pramonės parodos 
Niujorke, žodžiu, Kozlovas, smul
kaus ūkininko sūnus, kuriam da
bar yra 52 metai, sovietijoje reiš
kiasi taip, kaip monarchijose pa
prastai kronprincai reiškiasi — 
pavaduoja valdovą. Ar jam pasi
seks išlikti šitokioje pozicijoje ir 
iki Nikitos gyvos galvos?

1
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POPIERIŲIAI VERŠELIAI OKUPUOTOJ LIETUVOJ kolchozininkų nedraudžia, belieka 
gelbėtis tik kaimiškomis savišal
pos kasomis.

Bobutė Matilda gyveno pačiame 
kolchozo pakraštyje. Gyveno sau 
viena, kaip pupa prie kelio, nie
kam nekliudydama, niekuo nepa
sižymėdama. Mat, jau sena buvo, 
su kaupu atidirbo, užtat kolcho
zas į užtarnautą poilsį — pensiją 
išleido. Bet Matildai ir prie na
mų darbo nestigdavo: vos apsiruo
šia, žiūrėk, jau žalmargę laikas 
melžti, o kur daržas ir kitokie rū
pesčiai. Retkarčiais bobutę aplan
kydavo anūkai: vyresnioji Zosytė, 
dirbanti fermoje ir guvus pionie
rius Antanukas. O šiaip jos trobe
lėje visad buvo ramu. Tačiau vie
ną dieną, kai Matildos žalmargė 
atvedė veršelį, bobutė neteko ra
mybės. Pirmasis atbildėjo briga
dininkas Žadeikis. Jis gnybtelėjo 
veršiui už ausies, pabraukė plaš
taka per sprandą ir sududeno: — 
Na, ir rėksnys, na, ir rubuilis! 
Sveikinu tave, Matilda. Tokio ver
šio nesu matęs: tikras sunkiasvo
ris rekordininkas. — Brigadinin
kas, dar kiek patripsėjęs ir ver
šelį pagyręs, pasakė tiesiai: — 
Duok ranką, bobut, darau su ta
vim kontraktaciją...

Matilda išplėtė akis: bala žino, 
kas per daiktas ta kontraktacija. 
Tačiau, gražių brigadininko žo
džių paveikta, pasakė:

— Jei taip reikia, daryk tą 
,kontrą‘, vaikeli.

Brigadininkas triumfuodamas iš
traukė iš kelnių kišenės dvigubai 
sulankstytą sąsiuvinį, užrašė ver
šelio spalvą, gimimo vietą ir datą. 
Paskui, dar kartą apžvelgęs ver
šelį ir kažkokią sąsiuvinyje pažy
mėtą grafų, pakrapštė pakaušį:

— Bobut, o kuo vardu veršiu
kas? — Neišgirdęs atsakymo, bri
gadininkas paseilino pieštuką: —

JURGIS GLIAUDĄ
Eilės premiją laureatas rašytojas Jury is Gliaudą gimė 1906 

m. Lietuvoje. Kūrybinį darbą pradėjo tik Vokietijoje 1945 m., 
rodydamasis ano meto lietuviškoje spaudoje eilėraščius ir vaiz
deliais.

Literatūriniame pasaulyje J. Gliaudąs vardas iškilo dviems 
iš eilės Amerikos liet, dienraščio premijuotais romanas — “Na
mai ant smėlio“ (1951 m.) ir "Ora pro nobis” (1952 m.).

Pereitą metą pabaigoje rašyt. J. Gliaudą trečią kartą lai
mėjo skelbtąjį “Dnaugo“ romano konkursą savo kūriniu “šikš
nosparnių sostas“, kuriame vaizduojamas naująją ateivių gyve
nimas Amerikoje.

Pagrindiniai šio romano veikėjai — Alksniai. Tūbai vyres
nio amžiaus Lietuvos inteligentai — buvęs teisėjas ir jo žmo
na, buvusi mokytoja.

Rašytojas su meile piešia savo herojus — Alksnių porą, 
kurią išeivijos gyveninius nesulaužė ir neprivertė prisiimti nau
jovių, atsižadant savo senąją idealų. Tačiau kritiškai pavaiz
duoja jis kitus savo romano veikėjus — įvairių profesijų lietu
vius, kurio visomis pastangomis stengiasi praturtėti, prisitaiky
ti, “suamerikonėti”.

Čia pateikiame "Mflsų Pastogės" skaitytojams vieną šio ro
mano skyrelį, vardu — Didmiestis.

Sovietiniai faktai aiškūs ir be komentaru

Užrašau 'Smilga'.
Vos tik brigadininkas dingo, kai 

vėl — atsirado svečias, šį kartą 
jaunas, gražiai nuaugęs vaikinas, 
komjaunimo organizacijos sekre
torius Skripa.

— Girdėjau jūsų žalmargė bu
liuką atvedė...

— Ne buliuką, o telyčaitę, — 
pataisė bobutė.

— Dar geriau, •— nudžiugo vai
kinas. — Mes, bobut, norime jūsų 
veršį paimti savo žinion, žodžiu, 
nusprendėme auginti. Tuo reikalu 
buvo susirinkimas, priimtas nuta
rimas, duoti įsipareigojimai. Ver
šį lankys pati skaityklos vedėja, 
nurodymus duosiu aš... Tiesa, kuo 
vardu jūsų...

Bobutė Matilda, išgirdusi taip 
pagarbiai šnekant apie jos verše
lį, iš susijaudinimo pamiršo, kokį 
jam vardą brigadininkas užrašė. 
O Skripa, džiūgaudamas savo vi
zito įspūdžiu, tik šypsojosi ir kar
tojo:

— Suprantama, tik gimęs. To
kiam ir vardą reikia gražų parink
ti. Pavadinsime .žvaigždute'.

Skripka mandagiai atsisveikino 
ir išėjo. O bobutė vis niekaip ne
atsipeikėjai ,Dėl veršelio visas 
svietas sujudo!' Vienas kontrakta
ciją pažadėjo, kitas pačią skaityk
los vedėją pas veršelį siusiąs. Tai 
laikai! Matilda nespėjo atsipeikėti, 
kai vėl į kambarį viesulu įlėkė 
Zosytė:

— Senele, tavo žalmargė apsi
veršiavo? Och, kaip gerai!1 — su
čiauškėjo ji. — Aš išgelbėta! Su
pranti, • visi fermos darbuotojai 
nutarė dar ir namuose auginti po 
veršelį. O aš galvojau ir prisimi
niau žalmargę. Vadinasi, galėsiu 
raportuoti: auginu veršelį, vardu

i
.Kūtelė'. Išgelbėjai, bobut! — Zo
sytė pliaukštelėjo delnais ir, pa
bučiavusi senelei į skruostą, išdū
mė.

Po to, kai į Matildos sijoną įsi
kibo Antanukas ir ėmė šaukti: Tl 
as noliu auginti veršelį', — bobutė 
nesistebėjo: jos veršelis tikrai 
ypatingas, rekordininkas.

Praėjo savaitė, kita. Bobutė 
girdė veršelį, virė jam .buizą', o 
pagalbininkų kaip nėra, taip nėra. 
Į trečiąją savaitę atbėgo Antanu
kas su keliais berniukais. Ką jie 
tik nedarė: kuteno veršeliui papil
vę, matavo juosmenį, ilgį — ir 
vis užrašinėjo. Tačiau ir šito An
tanukui pasirodė per maža. Jis 
pareikalavo iš bobutės svarstyk
lių. Mat, visus stebėjimus turėjo 
apibendrinti veršelio svoris. Ka
dangi svarstyklių bobutė neturėjo 
Antanukas nusprendė vesti veršį į 
kolchozo fermą ir ten pasverti. 
Tačiau ir tai padaryti Matilda už
draudė: negalėjo ji patikėti vai
kais. Bet Antanukas greit surado 
išeitį: sužinojęs, kad iš sesers Zo- 
sytės irgi reikalaujamas veršelio 
paros priauginimo svoris, jis nu
tarė veikti per ją.

Zosytės apsilankymas pas bobu
tę nebebuvo toks malonus, kaip 
pirmą sykį. Ji atsiprašė, kad ne
galėjusi jai pagelbėti, nes ir taip 
labai užimta fermoje. Matilda ne
pyko: Antanukas ir Zosytė savi, 
vienas dar vaikas, o kita kuo pasi
kliaus, jei ne sena bobute. Kitas 
dalykas — žadeikis ir Skripka. 
Tegu tik jie pakliūva, bus jiems 
ir kontrakcija, ir įskaita. Tačiau 
kartą, grįždama iš kaimynės, žiūri 
Matilda į pievelę, kurioje ganėsi 
žalmargė su veršeliu, ir akimis 
netiki. Pievelėje stovi mergina su 
knyga, o veršelis snukučiu pusla
pius varto.

— Ne kitaip, kaip skaityklos ve
dėja, — toptelėjo Matildai į gal
vą. — Bet ką ji daro? Nejaugi 
veršelį mokė skaityti?

Prieina arčiau, žvilgt — knygos 
puslapiai kažkokiais baltais milte
liais pabarstyti.

— Duodu druskos ir kreidos pa
laižyti, — paaiškino mergina. — 
Mokslas įrodė, kad tai stiprina 
kaulus.

,Iš karto matyti, •— pagarbiai 
pagalvojo Matilda, žiūrėdama į 
sudrėkintą knygą, — mokytas 
žmogus'. O mergina šiek tiek pa
raudusi tęsė:

— Ar negalėtumėt, bobut, pasa
kyti, kiek veršelis sveria? žino
te, iš manęs reikalauja ataskai
tos.

Taip kartojosi kas mėnesį. An
tanukas matavo, stebėjimus darė, 
Zosytė svėrė, mergina iš skaityk
los su knyga ir druska veršelį vai
šino, o bobutė prižiūrėjo ir šėrė.

VILNIAUS IR KAUNO BALDAI 
GRAŽIAUSI

Maskvoje šiuo metu vyksta “bui
tinio gyvenimo” paroda. Maskvie
čių masės vyksta į parodą žiūrė
ti, “kaip gyvensime rytoj”. Rodo
mi baldai ir kiti buitiniai įrengi
mai. Parodoje dalyvauja ir Vil
niaus bei Kauno baldų dirbtuvės 
su savo naujausiais modeliais, ku
rie, anot užsienio spaudos atsto
vų pranešimų iš Maskvos, yra vi
sai kitokie, negu įprasti iki šiol 
Sovietų Sąjungoje baldai. Visų 
lankytojų pasisakymu šie baldai 
esą gražiausi visoje parodoje, gre
ta Rygos ir Talino modelių. Išsta
tyti baldai, žinoma, neparduoda
mi, nors tam būtų labai daug inte
resantų. Storoje parodos knygoje 
yra įvairiausių įrašų, su parašu ir 
be parašo. Vienas asmuo įrašė: 
“Labai gražu, bet kur ir kada 
gausim visa tai pirkti?” Prie bal
dų yra išstatytos (tik dėl orienta
cijos) ir kainos. Pvz., paprasto 
miegamojo kamabario baldai kaš
tuoja 335 rublius. Tad vienas as
muo į knygą ir įrašė: “Kiek ilgai 
aš turėsiu dirbti, jei aš į mėnesį 
teuždirbu 90 rublių ir iš to turiu 
pragyventi su visa šeima? Turė
čiau jau dešimtį metų taupyti.”

Kai veršelis,paūgėjo, ir Matilda 
jį nuvedė į kolūkio fermą, bere
gint į rajoną ėmė plaukti rapor
tai. Gaila, kad bobutė jų neskaitė, 
o tai būtų nustebusi!

Viename raporte kolūkio pirmi
ninkas rašė: ,...brigadininkas ža
deikis, nebodamas tiesioginių pa
reigų, atliko veršelių kontraktaci
ją, nesigailėdamas pastangų ir 
triūso, išaugino telyčaitę rekordi
ninkę, vardu ,Smilga'. Antrame — 
— fermos vedėjas nuo savęs pa
žymėjo šauniosios Zosytės pastan
gas auginant telyčaitę ,Rūtelę', 
trečiame — komjaunimo organi
zacijos sekretorius Skripka rapor
tavo rajono komitetui apie klubo 
-skaityklos vedėjos auginamo ver
šelio ,žvaigždutė' rekordinį paros 
priauginimą, ketvirtame — mo
kyklos direktorius kukliai prane
šė liaudies švietimo skyriui: ,Sep
tintokai savarankiškai atliko ver
šelio, vardu ,Pupelė', stebėjimus...

J. Kaminskas
Iš ,Komjaunimo Tiesos’,

1961.11.10. .

MASKVA TELEFONAVO Į 
ČIKAGĄ DĖL PAŠKEVIČIAUS

Maskvos radijas kovo 24 d. pra
nešė, kad kalbėjęsis radijo tele
fonu su Čikagos policijos pareigū
nu, klausdamas, kokių priemonių 
Čikagos policija ėmėsi suareštuoti 

JAUNUOLIAI IR VAIKAI 
SURINKĘ 17.540 TONŲ METALO 

LAUŽO
Lietuvoje jau nuo pat sovietinio 

režimo pradžios visą laiką yra me
talo žaliavos trūkumas. Komjau
nimo ir pionierių organizacijos va
rinėja kasmet savo narius rinkti 
miestuose ir kaimuose metalo lau
žą. Ypač aktyviai vaikai ir jau
nuoliai metalo laužo rinkime da
lyvavę šių metų pirmame ketvirty
je. Kaip pranešė Vilniaus radijas 
gegužės 7 d., per tuos tris mėne
sius buvę surinkta 17.540 tonų me
talo laužo.

KOLCHOZININKŲ NEAPDRAU- 
DŽIA, PATARIA STEIGTI SA
VIŠALPOS KASAS IR PATIEMS 

SUSIŠELPTI
Vilniaus radijas geg. 7 d. “Kai

mo buities valandėlės” metu pata
rė kolchozininkams steigti savišal
pos kasas, kad patekę į vargą ar 
pasenę, kolchozininkai galėtų bū
ti sušelpti. Davė ir keletą pavyz
džių, kad vienam kolchozininkui, 
kuris buvo koją nusilaužęs, buvę 
iš savišalpos kasbs suteikta lį- 
centnerio rugių... Kaip iš praneši
mo aiškėja, savišalpos kasos yra 
įsisteigusios jau- eilėje kolchozų. 
Kai valdiškas socialinis draudimas

JUNGTINĖ PABALTIEČIŲ DEKLARACIJA

STEIGIAMAS NAUJAS

PABALTIEČIŲ KOMITETAS

Pabandžio mėn. 27 d. Vašingto
ne buvo pasirašyta ir paskelbta 
jungtinė pabaltiečių — Amerikos 
piliečių organizacijų deklaracija 
Pabaltijo laisvės reikalais. Už 
Amerikos Lietuvių Tarybą pasira
šė jos pirmininkas dr. šimutis ir 
sekretorius dr. P. Grigaitis, už 
Latvių Susivienijimą dr. P. Lejins, 
už Estų Tautinį komitetą J. Kan- 
gur.

Deklaracijoje pabrėžiama, kad 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmo
nės per- šimtmečius gyveno san
taikoje šalia vieni kitų prie Bal
tijos jūros. Šios tautos dabartiniu 
metu pergyvena bendrą tragediją, 
jėga okupuotos Sovietų Sąjungos 
ir okupacijos pasėkoje yra nete
kusios savo nepriklausomybės ir 
laisvės. Nuožmus sovietinis des
potizmas pavertė šias tris Pabal- 

ir sovietinėms įstaigoms perduoti 
Mečį Paškevičių, kurį sovietai kal
tina karo nusikaltimais vokiečių 
okupacijos metu. Čikagos policijos 
pareigūnas atsakęs, kad tai esąs 
reikalas, kurį turįs išspręsti Val
stybės departamentas (JAV užs. 
reikalų ministerija).

SĖJOS REIKALUOSE PARTIJOS 
CENTRO KOMITETAS IR 

MINISTERIŲ TARYBA EINA 
VAROVŲ PAREIGAS

Lkp centro komitetas ir minis- 
terių taryba gegužės 6 d. paskel
bė bendrą įsakymą pavasario sė
jos pagreitinimo reikalu. Iš to nu
tarimo atrodo, kad Lietuvos kol
chozininkai ir sovehozininkai la
bai nenoriai eina į laukus ir neno
riai atlieka sėją. Nutarime sužy
mėta visa eilė rajonų, kur- žymiai 
atsiliekama su javų sėja, bulvių 
ir kitų kultūrų sodinimu. Būdinga, 
kad atsilieka netik kolchozai, bet 
ir sovehozai (valstybiniai ūkiai). 
Kaltinami vietos partijos ir kiti 
pareigūnai, kad per mažai tekont- 
roliuoja žemdirbius. Dar įdomu, 
kad iš Vilniaus gautas įsakymas 
per 5 dienas suregistruoti visas 
sandėliuose, geležinkelio stotyse 
ir kitur esančias žemės ūkio ma
šinas, įrengimus, medžiagą. Prie
žastis: Daugelyje rajonų pavasa
rio sėjos darbai šlubuoja dėl to, 
kad neatėjo užsakytos mašinos, 
arba remonto dalys, arba sėkliniai 
grūdai ar kitkas. Iš kitos pusės va
dinami brokdariais, tie kolchozų ir 
sovehozų pareigūnai, kurie — ne
turėdami geresnės — sėja nebei
cuotą ir šiaip netinkamą sėklą.

tijo šalis negailestingai išnaudo
jamomis kolonijomis ir jo genoci
do politika gresia jų tautinei kul
tūrai ir net jų fizinei gyvybei.

Toliau deklaracijoje skelbiama, 
kad latvių, lietuvių ir estų kilmės 
Amerikoje piliečiai tebemyli kiek
vieni savo tėvų žemę ir yra giliai 
susidomėję jos žmonių likimu. 
Lietuviai, estai ir latviai ameri
kiečiai iš savo artimųjų ir iš kitų 
tiesioginių šaltinių yra gerai pa
informuoti apie komunistų siautė
jimą trijose Pabaltijo valstybėse ir 
yra absoliučiai priešingi jų ideolo
gijai, sistemai bei metodams. To
dėl nutarta, kad būtų pakartotas 
protestas prieš Pabaltijo valsty
bių laisvės ir nepriklausomybės 
sunaikinimą ir prieš besitęsiančią 
jų okupaciją. Toliau nutarta: 
“Ryžtamės suvienyti mūsų pastan
gas dėl trijų Pabaltijo valstybių 
išlaisvinimo, kad jos galėtų vėl 
atsistatyti kaip laisvos ir demokra
tinės respublikos, pagal visuotiniai 
pripažintą tautinio apsisprendimo 
principą.”

Trijų pabaltiečių Amerikos pi
lietybės veiksnių atstovai nutarė 
nedelsiant sudaryti ryšio kom- 
mitetą, kuris vadinsis “Jungtinis 
Pabaltijo Amerikiečių Komitetas”. 
Jis rinksis periodiškai, svarstys 
aktualius Pabaltijo laisvės reika
lus ir darys planus ateičiai.

DIDMIESTIS
(IŠTRAUKA Iš ROMANO “ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS”)

Po Didmiestį mane vežiojo ma
no senas bičiulis Paliūnas. Kaip 
ir aš, Lietuvoje jis buvo teisėjas. 
Aš stebėjaus jo miklumu. Jis visai 
aklimatizavosi Amerikoje. Visų 
pirma tai nustačiau iš to, kad jis 
važiuoja automobiliu. Jis drąsiai 
laiko automobilio vairą, žino, kaip 
elgtis gatvių judėjimo chaose, 
orientuojasi nesuskaitomų gatvių 
labirinte. Aš gi vis labiau pra
randu orientaciją tame milžiniš
kame liūne, koks man po pir
mos dienos pradėjo atrodyti Did
miestis.

Kada aš sutikau Paliūnų, jis pa
sirodė man toks savas, beveik ne
pasikeitęs nuo Vokietijos laikų, o 
kada aš stebėjau jį prie automo
bilio vairo, jis pradėjo atrodyti 
man vis svetimesnis, vis nesu
prantamesnis. Man buvo keista, 
kad jis įsisavino gyvenimo mecha
niką. Kad jis pritapo prie naujo 
gyvenimo, suprato jį. Atrodė man: 
jeigu pritampi prie naujo gyveni
mo, nutolsti nuo lietuviško mąs
tymo.

Su Paliūnų apžvelgiau daug Did

miesčio įžymybių. Ir kada aš vi
sa tai stebėjau ir, stengdamasis 
atrodyti susidomėjęs, atsakinėjau 
į Paliūno pastabas, aš jau žinojau, 
kad tos įžymybės yra tik niekai, 
tik svetimos pažibos, tik svetimas, 
man nereikalingas turtas.

Greta įžymybių lankymo atsitik
tinai patyriau kai ką apie savus 
žmones. Ir kad šadeika, mano 
mielas bičiulis iš Lietuvos, be vil- 
tiškai laukia savo pabaigos ligo
ninėje. Mudu atlankom jį. Kada 
ėjome pailgu vestibuliu į šadeikos 
kambarį, aš pasakiau Paliūnui:

►— Kodėl iš pradžių nepasakei 
man apie šadeiką? Kas man prieš 
šadeiką tie dangoraižiai ir muzie
jai, kur sukrauti europiečių tur
tai? Niekai jie yra, broli, prieš 
Šadeiką.

— Atleisk, Petreli, bet šadei
kos padėtis tokia, kad... ,

— Beviltiška?
— Daugiau negu beviltiška.
— Tai nenorėjai, kad man bū

tų graudu? Norėjai palinksmin
ti?

— Nenorėjau, kad jam būtų 

graudu matyti mus vis sveikus, 
užsikonservavusius senatvėje. O 
juk jis už mus jaunesnis. Geriau 
mirti po automobiliu, negu lėtai, 
ligoninės kambaryje, tuo prakeik
tu vėžiu.

Ir vėl Paliūnas buvo man mie
las, artimas tautietis, kuris prie 
vairo ėmė rodytis svetimas. Aš pa
sakiau :

— Kalbi apie šadeiką su tokia 
šilima. Vėl atpažįstu tave. O iš 
pirmų susitikimo minučių buvau 
tave beprarandąs.

— Kodėl? Kitas pasidariau?
— Kad automobilį vairuoji.
— Šuo ir kariamas pripranta. 

Tas pat ir su mumis.
Aš ir Paliūnas atsisėdome prie 

šadeikos lovos. Ligonis gulėjo 
tarp mūsų. Keisti ligoninės apa
ratai, kurie visad atrodė man bai
sūs, tarytum inkvizicinės kančios 
įrankiai, buvo išdėstyti aplink lo
vą. Tai buvo pakabinti apversti 
buteliai su rausvais skysčiais, 
balto metalo čiaupeliai, raudonos 
guminės žarnelės — visa tai kry
žiavosi, jungėsi ir ėjo po balta lo
vos antklode. Aš žinojau, kad vi
sa tai įsiveržia į šadeikos kūną, 
tampa jo gyvybės atrama kur nors 
jo praskrostame kūne.

Ligonis buvo silpnas, tačiau aš 
tuoj pat radau jo veide ir akyse 
tas nepakartojamas individualumo 
žymes, kurios niekad nepraranda

mos mielame veide.
— Randi mane, bičiuli, nekaip,

— jis atsakė man j mano dirbti
nai nesivaržomą pasisveikinimą. 
Ir jo tonas buvo toks, lyg jis ne
nustebo, kad štai aš po tokio ilgo 
tarpo vėl sėdžiu greta jo, lyg tai 
būtų koks bičiuliškas užsukimas 
atlankyti ten, Lietuvoje, kada visi 
matydavomės taip dažnai.

— Eik jau sau, eik jau, — nusi
juokiau aš. — Aš randu tave he
rojų. Taip narsiai kovoti su liga 
tegali tik herojus.

šadeika nusišypsojo nuolankiai, 
kaip suaugęs nusišypso vaikui.

— Kalambūrą noriu pasakyti, — 
tarė jis. — Ne hero aš esu, bet 
zero. Liga jau nugalėjo. Ir kovos 
jau nebėra. Tik laukimas. Esu 
mirštantis. Ne, ne, neramink, ne
apsijuokink, esu mirštantis žmo
gus, gal tik kokiam eksperimenti- 
ninkui įdomus.

— Na, na, — pasipriešinau jam.
— Laikyk save keleivių vandeny
ne ant mažo sielio. Tokius dabar 
lengvai suranda ir išgelbsti.

— Sielis mano su akmenimis, 
pone teisėjau, — šyptelėjo šadei
ka. — Skęsta sielis ir traukia ma
ne į dugną.

Staiga jo žvilgsnyje aš išvydau 
keistą praregimumą, tarytum tai 
būtų pasakiškos medūzos akys: 
jose ir vandeningumas, ir vande
nyno gelmė.

Nejauki tyla. Valandėlę mes vi
si trys buvome bejėgiai sutriuš
kinti ją savo banaliomis kasdie
nybėmis. šadeika tarė pirmas:

— Kova lovoje man irgi savotiš
kai įdomi. Bet, žinau, tai nėra 
kova dėl mano gyvybės, tik dėl 
gyvybės pratęsimo mano kūne. O 
tai irgi naudinga man, kolegos.

Ir vis dėlto jis šypsojosi.
— Mes, juristai, irgi mėgome 

sakyti ilgas kalbas beviltiškais at
vejais, — pritardamas šadeikos 
pakeltai nuotaikai, tarė Paliūnas. 
— Ir gera, kad beviltiškų atvejų 
niekad nelaikėm beviltiškais.

— Jeigu aplink tavo lovą vyks
ta kova, vadinas, dar ne beviltiš
kas atvejis, — pagražinau aš pa
dėtį.

— Gyvenimas dar yra many, — 
pasakė Šadeika. — Ir keista, aš 
dar domiuosi juo. Daug smulkme
nų kartais atrodo tokios įdomios. 
Štai koks nors tarptautinis kon
fliktas — kaip jis baigsis? Gal 
nė nesulauksiu jo sprendimo.

— Tai puiku, mano mielas. En
tuziazmas nugali ligą, — vėl pa
sistengiau gražinti padėtį, bet Ša
deika pasakė rūsčiai:

— Tai many gęstančios sąmonės 
bylkstelėjimai. Kabinimasis už gy
venimo. Kada sedatyviai nebevei
kia, aš neegzistuoju.

Visad man slaptinga mirties 

problema pasirodė reali greta Ša
deikos lovos. Jis čia laukia mir
ties. Šiandieną, rytoj, poryt... 
Mirties problema čia sukaupta 
tyloj, neišvengiamume. Niekad nė
ra tikros mirties problemos ko
vos lauke, nėra jos nė slėptuvė
je: tai aš esu išgyvenęs, kada 
bombos draskė namus. Ten greta 
mirties artėjimo tolygiai stipri 
yra viltis išlikti. Šadeika nebetu
rėjo tos vilties išlikti. Jis gulėjo 
prieš mus užsimerkęs, o mudu ty
lėjome, nes pirmųjų vizito minu
čių bravūra buvo dingusi, žaisti 
padrąsinimais buvo niekšiška, pa
sakyti šadeikai sudiev būtų bi- 
čiuliškiausia. Ta mintis atklydo 
mano galvon; žvilgterėjęs į Paliū
nų, suvokiau, kad panašiai galvoja 
ir jis.

Kambario tyloje aš jutau savo 
kūną: kaip patogu sėdėti kėdėje 
su tampriu atlošu, kaip patogu 
pakeisti kojų padėtį. Jaučiau, kad 
mano dvasinis gyvenimas praeina 
pro mano sąmonę be pastangų jį 
analizuoti. Mintys, tai labiau su
vokiamos, tai vėl neaiškios, suko
si apie gyvenimo ir mirties pro
blemą.

Keistas noras, panašus į gašlią 
šventvagystę, atvirai išsišnekėti 
su mirštančiu vis labiau gundė 
mane.

(Bus daugiau)
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ORGANIZACIJŲ VADOVYBIŲ POSĖDIS ADELAIDĖJE
Š.m. gegužės 5 d. vakarą Lietu

vių Namuose Adelaidės apylinkės 
valdyba sušaukė bendram posė
džiui bendruomeninių Adelaidės 
organizacijų vadovybes, kad nuo
širdžiai išsikalbėjus ir apžvelgus 
bendrosios veiklos rūpesčius.

Atidarydamas bendrą posėdį, 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
J. Jonavičius pareiškė: “šia pro
ga aš sveikinu visus jo dalyvius 
Apylinkės Valdybos vardu ir 
džiaugiuosi šiandien čia matyda
mas tokį gausų mūsų visuomenės 
darbuotojų būrį. Kvietimai buvo 
išsiuntinėti 23 organizacijų ir in
stitucijų vadovybėms, kurios šian
dien šiame gausiame posėdyje ir 
atstovauja didelę Adelaidės lie
tuvių daugumų, ir būtent, tą 
Adelaidės lietuvių dalį, kuri akty
viai dalyvauja bendruomeniniame 
gyvenime: priklauso Jūsų vado
vaujamoms organizacijoms, lanko 
minėjimus, koncertus, sporto var
žybas, įvairius parengimus ir kito
kiais būdais įrodo savo priklau
somybę Adelaidės lietuvių ben
druomenei.

Matant čia atstovaujamų orga
nizacijų vadovybes, yra ypatingai 
malonu pabrėžti faktą, kad jos 
visos yra tokio gero sąstato ir kad 
jose visuomeninį darbą ant savo 
pečių neša stiprios ir prityrusios 
mūsų bendruomenės pajėgos. Pa
brėždamas čia esančių vadovybių 
kokybę, aš nė kiek neabejoju, kad 
betkuri iš jų galėtų pilnai atlikti 
apylinkės valdybos darbą. Tą ma
no tvirtinimą liudija Jūsų visų 
stažas ir prityrimas visuomeninė
je veikloje.

Tokių džiuginančių faktų aki
vaizdoje, apylinkės valdybai yra 
malonu pradėti savo kadencijos 
darbą šiuo bendru posėdžiu, ku
riame Jūs, Gerbiamosios ir Ger
biamieji, būdami organizacijų va
dovai, kartu esate ir bendruome
nės nuomonių ir nuotaikų atsto
vai ir reiškėjai. Tų nuotaikų ir 
norų žinojimas ir jų vykdymas 
yra apylinkės valdybos sėkmingo 
darbo sąlyga ir laidas. Ir kuo vie- 
ningesnė bendruomenės nuomonė, 
tuo lengvesnis apylinkės valdybos 
darbas.

Sudėjus čia šiandien atstovau
jamų organizacijų funkcijas, bū
tų apimta visa mūsų bendruome
ninė veikla, kaip visuomeninėj, 

taip ir kultūrinėj srity. Žiūrint į 
organizacijų sąrašų, atrodo, kad 
nėra praleista nė viena lietuviš
kosios veiklos sritis, kurios vykdy
mui reikėtų kurti naują organiza
ciją ar instituciją. Vienintelis da
lykas, kuris krenta į akis, tai ne
buvimas Adelaidėje “Mūsų Pas
togės” administracijos atstovo, 
kuris rūpintųsi Australijos lietu
vių bendruomenės organo plati
nimu Adelaidės lietuvių visuome
nės tarpe. Būtų gera, jei tą darbą 
atlikti apsiimtų kuri nors ben
druomenės organizacija ir tokį 
pasiūlymą būtų malonu išgirsti šio 
posėdžio metu.

Mūsų bendruomeninis veikimas, 
vykstąs Adelaidėje jau virš de
šimts metų, buvo ir yra gana stip
rus. Tačiau, kad mūsų bendro 
darbo pasėkoje jis ir toliau kles
tėtų ir tobulėtų, turime stengtis 
mūsų veiklos lygį dar labiau ge
rinti, turime žiūrėti, kad toji veik
la — ar tai būtų susirinkimas, ar 
minėjimas, ar pobūvis — būtų 
aukštos kokybės. Raskime tiems 
parengimams ir funkcijoms naujų 
idėjų, kurios būtų ir rengėjams ir 
dalyviams dar didesniu paskatini
mu ir įkvėpimu dirbti visuomeni
nį ir kultūrini darbą.

Apylinkės valdybai, kaip ir vi
siems čia esantiems, yra žinomi 
bendruomenėje besireiškiantieji 
nesklandumai. Tų nesklandumų 
pasėkoje nukentėjo viena iš svar
biausių mūsų institucijų — ALB 
Savaitgalio Mokykla, kuriai buvo 
padaryta gili moralinė skriauda. 
Apylinkės valdyba yra pasiryžusi 
imtis žygių tokius reiškinius su
stabdyti, o taip pat ir ateityje 
budės bendruomeninių organizaci
jų netrukdomo veikimo sargybo
je.

Šis posėdis sušauktas tam, kad 
visi, kartu išklausę organizacijų 
vadovybių pranešimų, pamatytu- 
mėm, koks yra visuomeninio vei
kimo stovis dabartinių mūsų ben
druomenės gyvenimo sąlygų švie
soje. Apylinkės valdyba atydžiai 
išklausys pranešimų, priims dėme
sin visus pageidavimus, sumany
mus ir nusiskundimus ir, kiek 
Valdybos išgalės leis, stengsis pa
dėti kiekvienai organizacijai jos 
žinioje ir kompetencijoje esan
čiomis priemonėmis.

Dar prieš organizacijų vadovy

bių pranešimus, aš noriu trumpai 
paminėti vieną iš apylinkės val
dybos planuojamų darbų, kuris 
turėtų būti realizuotas antroje šių 
metų pusėje, ir būtent, padėkos 
ir susipažinimo koncertą — vaka
rienę, pakviečiant į jį bendruome
nei draugingus ir pasitarnavusius 
kitataučius. Be abejonės, nemaža 
mūsų organizacijų turi reikalų su 
australais ir jų tarpe turi asme
nų, kuriuos norėtų į tokį paren
gimą pakviesti. Būtų gera, kad 
jau dabai' kiekviena organizacija 
apie tai pagalvotų ir, sudariusi to
kių kviestinių kitataučių sąrašėlį, 
pateiktų jį apylinkės valdybai.

Apylinkės valdyba taip pat nori 
priminti, kad 1962 metų Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimas bus 
Adelaidėje. Tuo pat metu įvyks 
ir Australijos Lietuvių Meno Die
nos, Sporto šventės reikalas dar 
nėra galutinai išspręstas, bet ti
kiuosi, kad Australijos lietuvių 
sporto vyriausioji vadovybė p. Ur- 
nevičiaus asmenyje šiandien mus 
apie šį reikalą plačiau painfor
muos. Šio suvažiavimo, meno die
nų ir sporto šventės paruošiamie
ji darbai turėtų jau šiandien rū
pėti mūsų organizacijoms, kurios 
bus tiesioginiai ar netiesioginiai 
su šiais įvykiais surištos.

Baigdamas noriu, trumpai su
glaudęs, nurodyti apylinkės val
dybos darbo kelrodžius, kurių lai
kydamosi, apylinkės valdyba, tiki
si galėsianti geriausiai pasitarnau
ti mūsų bendruomenės labui:

1. Vykdymas ALB statuto nu
rodymų ir iš tradicijų išeinančių 
pareigų;

2. Glaudus bendradarbiavimas 
su visomis Adelaidės lietuviško
mis organizacijomis;

3. Tinkamas bendruomenės var
do ir reikalų atstovavimas nelie
tuvių tarpe;

4. Gyvastingumo ir aktyvumo 
palaikymas lietuviškoje veikloje ir

5. Bendruomenės sugyvenimo ir 
tarpusavio ryšių gerinimas apy
linkės valdybos .kadencijos pra
džioje paskelbto pareiškimo dva
sioje.” p

Padarius Valdybos pirmininkui 
savo pranešimą, prasidėjo atskirų 
organizacijų vadovybių praneši
mai, kurių dauguma buvo pareng
ti raštu. Atsižvelgiant į laiko ri
botumą, jie visi buvo kondensuo

ti ir lietė kiekvienos organizacijos 
veiklos esmę. Tačiau net ir tuo 
atveju jų visų ištisai “M.P.” skelb
ti nepakaktų vietos. Žemiau talpi
namos tik dalies organizacijų bū
dingesnės pranešimų vietos.

*
Savaitgalio Mokyklot Vedėjo p. 

Statnicko: “...Nepakanka vien tik 
tėvų pastangų šeimoje. Visų or
ganizacijų, o ypač apylinkės val
dybos, yra pareiga ateiti tėvams 
į pagelbą ir padėti išugdyti vai
kus sąmoningais lietuviais. Tam 
tikslui, vienokiu ar kitokiu būdu, 
nesvarbu kokiais vardais vadi
nant, turėtų būti suorganizuoti 
taškai, kuriuose vaikai būtų supa
žindinti su mūsų Tėvyne Lietu
va, būtų mokomi jos kalbos, dai
nų, papročių ir viso to, kas lietu
viška. Vienas tokių taškų yra 
Adelaidės Lietuvių Savaitgalio 
Mokykla, kuri jau veikia dvylik
ti metai. Per ją pilnai ar dalinai 
yra perėję virš 200 mūsų ben
druomenės vaikų. Šiais metais 
mokykla sunkumų, atrodo, neturi. 
Mokymas vyksta normaliai, turi 
stiprų vienuolikos mokytojų kad
rą, turi vadovėlius, geras patalpas, 
energingą Tėvų Komitetą, kuris 
jau pasireiškė suorganizuodamas 
šiltus užkandžius vaikams. Už
kandžių metu yra progos mokyto
jams pamokyti vaikus, kaip elgtis 
prie stalo ir tuo juos labiau su
drausminti. Mokyklą lanko 45 
vaikai. Tai nedidelė mūsų vaikų 
dalis. Dar dalį vaikų apima mo
kykla, esanti prie šv. Kazimiero 
koplyčios. Ką veikia kiti? Kur jie 
mokosi? Čia ir yra apylinkės vai
dybos uždavinys rasti būdų, kad 
nė vienas vaikas neliktų neper- 
leistas per lietuvišką mokyklą”.

Kultūros Fondo atstovas B. 
Strauka, apžvelgęs Kultūros Fon
do paskirtį ir bėgamojo momento 
užsimojimus, nusiskundė, kad jam 
tenka “su apgailestavimu konsta
tuoti mūsų visuomenės, o ypatin
gai mūsų šviesuomenės didelį pa
syvumą, nesidomėjimą kultūrinė
mis pastangomis. Kultūros Fondo 
susirinkimai ir parengimai galėtų 
būti daug skaitlingesni ir įdomes
ni, jeigu kiekvienas iš mūsų nesi
tenkintų vien fiziniu dalyvavimu, 
bet atsineštų naujų idėjų mūsų 
kultūrinį gyvenimą pagyvinti ir

(Nukelta į 4 psl.)
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* Juozui Balčiūnui — Švaistui 
rašytojui, Draugo romano premi
jos laureatui, kovo 18 suėjo 70 
metų. Neseniai jis apsigyveno 
Santa Monica, Californijoj, U.S.A.

A Audrys Bačkis, sūnus dr. St. 
Bačkio, Lietuvos pasiuntinybės 
Vašingtone patarėjo, kovo 18 Ro
moje įšventintas kunigu.

★ Lietuviai 150 metų Argenti
nos parodoje. Argentinai minint 
savo nepriklausomybės 150 metų 
sukaktį, Buenos Aires mieste bu
vo atidaryta didžiulė industrijos 
paroda.

Šioje parodoje didžiajame pa
viljone su didelėm iškilmėm buvo 
atidarytas Pabėgėlių skyrius, pa
vadintas “Dvidešimtojo amžiaus 
drama”.

Lietuvių skyriaus vedėjas yra 
J. Gilvydis, kurio pastangomis ir 
rūpesčiu buvo šis skyrius suorga
nizuotas.

* Vytautas Alseika, gyvenąs 
Los Angeles ir tarnaująs čio did
miesčio centrinio pašto žinyboje, 
pastaruoju metu baigė rašyti pla
čios apimties studiją apie lietuviš
kąją radiofoniją. Studija, paruoš
ta Lietuvių Enciklopedijos pavedi
mu, plačiai apžvelgia buvusių Lie-’ 
tuvos valstybinių — Kauno, Klai
pėdos ir Vilniaus — radiofonų 
veiklą. Ne maža vietos savo įdo
mioje studijoje Vytautas Alseika 
paskyrė ir lietuviškosios radiofo- 
nijos veiklai pavaizduoti už Lietu
vos ribų, šiame skyriuje studijos 
autorius peržvelgia lietuvių radi
jo židinius kituose kraštuose, ypač 
Šiaurinės Amerikos žemyne, kame 
veikė ir dabar tebeveikia net ke
liolika radijo tarnybų.

A BALFo valdyba, neseniai įvy
kusiam susirinkime išrinkta, pa
siskirstė pareigomis: A. Andriu
lionis — nirmininkas, S. Jakutis, 
V. Stelmokas, A. Vilėniškis, A. 
Bričkus, P. Račkauskas ir P. Jan- 
čauskas — nariai. Kontrolės komi
sija: A. Keturakis, E. Cibas ir J. 
Sonda. Direktoriai yra: Ono Vilė- 
ničkienė, J. Venckus, S. Jurgele
vičius, A. Baika, O. Andriulionie- 
nė, J. Lapšienė, K. Namausienė.

Balfas rengs birželio įvykių mi
nėjimą ir tuo pradės plataus mas
to vajų.

★ Maironio vardo šeštadieninė 
lituanistikos mokykla Brooklyne, 
N.Y. šį pavasarį išleido naują abi
turientų laidą. Negausi tai bus lai
da, vos aštuoni abiturientai, šiaip 

mokinių skaičius mokykloje yra 
padidėjęs.

* Čikagos Aukštesnioji Litua
nistikos Mokykla leidžia savo mė
nesinį laikraštėlį "Tėvynės At
garsiai”. Laikraštėlio leidimą fi
nansuoja Tėvų Komitetas. Dabar 
laikraštėlio vyr. redaktorium yra 
Marija Mažeikaitė.
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....A Los Angeles lietuvių kultū
ros klubas, vadovaujamas rašytojo 
Jurgio Gliaudos, turėjo rašytojo 
Juozo Tininio paskaitą: Lietuvių 
kalbos kilmė ir jos santykis su 
indo-europifečių kalbomis. Prele
gentas priminė, kad Indoeuropie
čių prokalbė tūkstantmečių bė
gyje suskilo į vakarų ir rytų ša
kas, iš kurių išsivystė, pirma — 
senovės kalbos, kurių daugelis, 
kaip persų, hititų, prūsų ir kt., 
nebeegzistuoja. Prie nuostabių is
torijos reiškinių priskaitytinas lie
tuvių kalbos išlikimas, su jos isto
rijos bėgyje beveik nepakilusio
mis sintaksinėmis ir gramatinėmis 
formomis. Lietuvių kalbos išliki
mas visame jos grynume domina 
viso pasaulio mokslininkus, ir pa
sidarė būtiniausia pažinimo sąly
ga, siekiant proistorės studijų.

"ė Vincas Abrnmikat, Lietuvos 
kariuomenė* kapitlonai, gyvenęs 
Čikagoje, kovo 10 d. staiga mirė 
širdies smūgiu. Velionis buvo 57 
m. amžiaus. Liko žmona ir dvi 
dukterys.

* Alg. Šalčius (Almui) iš 
Great Neck, Amerikos, jo paties 
pareiškimu, ruošiasi vykti į Lietu
vą. Kaip žinoma, prieš kurį laiką 
jo straipsnis Darbo žurnale kul
tūrinio bendradarbiavimo su Lie
tuva reikalu ne tik sukėlė skai
tančios visuomenės nusistebėjimą, 
bet ir nusodino to žurnalo redak
torių J. Kiznj iš pareigų.

* Lietuvoje gaudo knygas iš lais
vojo pasaulio. Tik retai gali pro 
geležinę uždangą prasmukti kny
ga, išspauędinta laisvajame pasau
lyje. Gavę, žmonės jas skaito go
džiai; norinčių skaityti tokia ilga 
eilė, kad skolinama dažnai tik vie
nai parai ir pasitaiko, kad skaity
tojas vakaruoja iki 4 vai. ryto, 
kol vienu pradėjimu perskaito lei
dinį.

KIEKVIENO PAREIGA — Iš 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI,

RABINDRANATH TAGORE
Šiemet sueina lygiai 100 metų nuo žymaus indų rašytojo Ra

bindranath Tagore gimimo ir 20 metų nuo jo mirties.
Jis gimė Kalkutoje, žymių Bengalijos politinių ir kultūrinių vei

kėjų šeimoje. Visą savo ilgą gyvenimą šis didžios išminties, gabumų 
ir širdies žmogus skyrė savo tautai ir tėvynei. '

Savo raštuose, kurių jis parašė labai daug (virš 50 poemų ir eilė
raščių rinkinių, 12 romanų ir novelių, daugybę publicistinių straips
nių, mokslinių knygų ir t.t.) jis nuolat kėlė indų kalbos grožį ir tur
tingumą. Jis drąsiai įvesdino šnekamąją kalbą į literatūrą. Liaudies 
tautosaka buvo tasai neišsenkamas šaltinis, iš kurio jis sėmėsi medžia
gos savo kūrybai.

R. Tagore buvo taip pat naujojo žanro — trumpų pasakojimų 
ir novelių kūrėjas indų literatūroje, kuriuo pasekė daugelis vėlyves
niųjų rašytojų. Nors beveik visa jo beletristinė kūryba yra persunk
ta realizmu ir giliu žmogaus dvasios pažinimu, tačiau jo rašymo sti
lius toks lengvas ir melodingas, tarsi poeziją skaitytum. Novelėse 
daugiausia svarstomos socialinės problemos — kastų nelygumas, val
dininkų korupcija, religinių papročių barbariškumas. Daugelį savo no
velių jis skiria pažemintos Indijos moters beteisiam gyvenimui ir 
liūdnam likimui nagrinėti.

R. Tagore humanistinė pasaulėžiūra ir jo kūryba yra žynius įna
šas į žmonijos kultūros lobyną.

Čia pateikiama ištrauka iš romano “Namai ir Pasaulis”, kurioje 
vaizdžiai atpasakojama nedvasingo, jokių skrupulų nepripažįstan
čio žmogaus samprotavimai.

Mano yra tai, kas teko mano 
daliai, — taip sako nestiprūs žmo
nės, o silpnieji sutinka. Tai, ką 
aš užkariavau, priklauso man, — 
skelbia priesakas visam pasauliui. 
Tėvynė dar nėra mano, jeigu aš 
joje gimiau. Ji priklausys man 
nuo to momento, kai ją užkariau
siu jėga. Godumas yra taip pat 
natūralus, kaip ir teisė ką nois 
turėti. Gamtoje nėra tokių įsta
tymų, kurie sankcionuotų mūsų 
nepriteklius. Siela turi gauti iš 
aplinkinio pasaulio visa, ko ji 
trokšta. Tai ir bus teisingas san
tykių išsprendimas tarp vidinio 
ir išorinio pasaulio. Mokslą, kuris 
nepripažįsta tokios tiesos, mes va
diname morale, ir todėl ligi šiol 
žmogus negali ištisai jo laikytis.

žemėje yra pusiau mirusių žmo
nių, nemokančių nei sugniaužti 
kumščio, nei užgrobti, nei atimti 

jėga. Tegu tokiems nelaimingie
siems moralė bus nusiraminimas.

Likimo išrinktieji yra tie, ku
rie trokšta visa širdimi, mėgauja
si visa siela, kurių nekankina abe
jonės ir neryžtingumas. Gamta ap
dovanoja juos viskuo, kas yra gra
žu ir gera. Jie viską padarys, kad 
tik pasiektų, ko trokšta: perplauks 
upę, perlips per tvorą, išlauš duris. 
Jiems tai tikras džiaugsmas, bran
gaus daikto vertė. Tik tokiems 
plėšikams pasiduoda gamta, nes ji 
mėgsta malonumus, įgytus troški
mų, grobimų, siekimų kaina. Gam
ta nepanorės užkabinti ant leis
gyve asketo plono kaklo pavasario 
žiedų vainiko, kuris buvo skirtas 
išrinktajam.

Skamba iškilmingoji muzika, aš 
visas suklusęs. Kas išrinktasis? 
Aš. Išrinktojo vieta priklauso tam, 
kas pats ateis su uždegtu fakelu. 

Gamtos išrinktasis ateina nešau
kiamas. Gėda? Ne, aš nesigėdiju. 
Aš imu viską, kas man reikalinga, 
nori to kas, ar nenori. Kartais 
žmonės negali paimti jiems reika
lingo daikto dėl gėdos ir, norėdami 
nustelbti savo nepasitenkinimą, 
ima idealizuoti gėdą. Mus supan
tis pasaulis — yra tikrovės pasau
lis. Kam gi žmogus gimsta galingo
je žemėje, jeigu jis išeina iš jos 
rinkos alkanas ir tuščiomis ranko
mis, apgaudinėdamas save vien 
skambiomis frazėmis? Ar tik jis 
negavo kyšio iš tų ponų, kurie

smaginasi religija, ir už tai dabar 
groja fleita dangiškose giraitėse 
švelnias tuščių svajonių melodi
jas? Man nereikia fleitos garsų, o 
tuščios svajonės manęs nepaso
tins.

Jei kokio dalyko trokštu, trokš
tu karštai. Aš jį išminkysiu abiem 
rankom, sutrypsiu abiejomis kojo
mis, išsitepsiu juo visą kūną ii 
prisivalgysiu ligi soties. Aš nesi
gėdiju savo norų ir nesvyruoju, 
kai reikia imti. Mano ausų nieka
da nepasiekia cypimas tų, kurie, 
nusialinę nuo moralės pasninkų, 
darosi panašūs į plokščias ir iš
džiūvusias blakes, sulindusias į ap
leistus patalus.

Aš nenoriu nieko slėpti, nes tai 
bus bailumas, bet jeigu reikalui 
esant nesugebėsiu apsimesti — tai 
irgi bailumas.

Norėdami isaugoti daiktą, jūs 
apsupate jį siena. Todėl aš turiu 
ją išlaužti, siekdamas trokštamo 
daikto. Jūs godūs ir statote sieną. 
Godus ir aš, todėl ir laužau ją. 
Jeigu jūs užsklęsite duris, aš pa
naudosiu savo apsukrumą. Visa 
tai natūralu.

Tuo pagrindu buvo įkurtos ka
ralystės ir imperijos, tuo remiasi 
didieji žmonijos darbai. Avata- 
ros*, kurios nusileidžia iš dangaus 
ir prabyla į mus šventąja kalba, 
nieko tikro nepasako. Jų žodžiai 
pasiekia tik tuos kampelius, kur 

slepiasi silpnieji. Stipriesiems, ku
rie valdo pasaulį, jų žodžiai nie
ko nereiškia. Jeigu jie klausytų 
ava tarų, jie netektų galios, nes 
avatarų žodžiuose nėra tiesos. 
Kas tai supranta, kas nesigėdija 
to pripažinti, tam užtikrintas pa
sisekimas. O tie nelaimingieji, ku
riems iš vienos pusės gamta, o iš 
kitos — avatarų tironija, tie, ku
rie viena koja stovi tikrovės lai
velyje, o kita — ano pasaulio lai
velyje, — negali nei irtis į priekį, 
nei toliau gyventi.

Yra žmonių, kurie gimę tik tam, 
kad kalbėtų apie mirtį. Lėtas ge- 
simas turi savotiško grožio, pana
šaus į dangaus grožį saulėlydžio 
metu, ir tai juos žavi. Prie tokių 
priklauso ir mūsų Nikhilešas. Jį 
galima pavadinti negyva būtybe. 
Prieš ketverius metus mes buvo

me smarkiai susiginčiję. Jis man 
pasakė:

— Nepanaudojus jėgos, nieko 
negalima gauti, tą aš pripažįstu. 
Bet sakyk man, kam reikalinga to
ji jėga ir ką su ja reikia gauti? 
Mano jėga — atsižadėjimo jėga.

— Vadinasi, tu žūsi, apsvai
gintas nuostolių, — tariau.

— Taip, kaip viščiukas kiaušiny
je pasiryžęs žūti, kad tik ištrūk
tų iš jo. Lukštas, aišku, visai re
alus daiktas, bet vietoj jo jis 
gaus šviesos, oro. Jūsų nuomone, 
jis tikriausiai bus apgautas.

Kai Nikhilešas kalba tokiais 
vaizdingais posakiais, jam sunku 
įrodyti, jog visa tai — vien tik 
žodžiai, be jokios minties. Šitaip 
vaizdingai kalbėdamas, jis laimin
gas, — na ir tegu sau!' Mes mė
sėdžiai sutvėrimai. Mes turime 
dantis ir nagus. Mes galime bėgio
ti, griebti, plėšti. Mes negalime 
leisti dienas, kramsnodami senas 
atrajas. Todėl mes nepakęsime, 
kad jūs, metaforų meistrai, už
trenktumėte mums duris prie į- 
prasto mūsų maisto. Mums teks 
arba vogti, arba plėšti. Kitaip 
neišgyvensime. Mes nesutinkame 
mirti vien iš meilės mirčiai, gulė
dami ligi paskutinio atodūsio anr 
lotoso lapų. Tegu tai nekelia liū
desio mūsų gerbiamiems tėvams 
višnuitams*.

Daugelis kalba, kad tai mano 
asmeninė nuomonė. Daugumas 
žmonių elgiasi kaip aš, bet žo
džiais jie tvirtina priešingai, ir 
nežino, kad tai ir yra moralės 
įstatymas. O aš žinau. Mano žo
džiai ne tuščia deklaracija, jie pa
tikrinti gyvenimo. Aš nesudrebė
siu, kai reikės užkariauti moters 
širdį. Jos yra realaus pasaulio bū
tybės ir neskraido kaip vyrai pa
dangių aukštybėse, tuščių idėjų 
pripildytuose kamuoliuose. Mano 
akyse, lūpose, kūne, sieloje, min
tyse ir žodžiuose jie mato aistrin

gą troškimą. Tai ne asketizmo iš
džiovinta aistra, ne abejonių plė
šoma ir stabčiojanti kas žingsnis, 
tai kupina gyvybės aistra. Ji ūžig 
kaip pavasario sriautas ir šaukia: 
“Aš trokštu, aš trokštu!” Moterys 
jaučia: tokia nesutramdoma aistra 
yra pasaulio širdis. Ji visur eina 
su pergale, nieko nepripažindama, 
tik save. Ne kartą esu matęs, 
kaip moterys, paklusdamos mano 
aistrai, negalvodavo, ar išliks gy
vos, ar toji aistra atneš joms mir
tį. Jėga, kuri užkariauja moteris,
— didvyrių jėga, užkariaujanti 
realų pasaulį. Tie, kurie įsivaiz
duoja, kad egzistuoja kažkoks ki
tas pasaulis, tegu perkelia savo 
norus nuo žemės j padanges, — 
pažiūrėsime, kaip aukštai ir kaip 
ilgai trykš jų svajonių fontanas. 
Moterys nesutvertos tokioms ide
aliai sukurtoms apgailėtinoms bū
tybėms.

Sielų artumas! Ne kartą, kai to 
reikalaudavo aplinkybės, aš saky
davau: “Dievas, siųsdamas į že
mę vyrus ir moteris, jungia juos 
į poras, ir tokia sąjunga daug 
tauresnė negu mantrų pašvęsto
ji. To priežastis slypi tame, kad 
vyras, nors jis ir gerbia gamtą, 
negali būti laimingas, jeigu nenu
slėps bent vieno žodžio. Todėl pa
saulis ir perpildytas melo. Bet 
kas pasakė, kad gali būti tik vie
nas sielos artumas? Jų tūkstan
čiai. Gamtoje nenuspręsta, kad 
vardan artumo su viena reikia 
atsisakyti artumo su visomis ki
tomis. Aš daug buvau sutikęs sa
vo sielomis artimų man moterų, 
bet tai nėra kliūtis susitikti dar 
su viena. Ją aiškiai matau prieš 
save, lygiai kaip ir ji mane. Ir 
jeigu aš čia nesugebėsiu nugalėti
— esu bailys.” 
•Avatara — persikūnijimas

kurio nors iš dievų.
♦Višnuitai — Višnu dievo 

garbintojai.
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praturtinti. Derėtų priminti posa
kį, kad žmogus ne vien duona gy
vas”.

Lituania choro administratorius 
L. Gerulaitis nurodė, kad choras 
Lituania dirbo, dirba ir dirbs, 
šnekos, jog dalis choristų po Ren- 
marko koncerto iš choro pasi
trauks, neturi pagrindo, nes admi
nistracijai niekas iš choristų to
kių pareiškimų nėra padaręs. Kal
bėtojas pasigedo pastovumo cho
re. Iš tų dainininkų, kurie dau
giau kaip prieš 10 metų dalyvavo 
pirmoj repeticijoj, šiandien tėra 
tik du. Iš antros repeticijos dar 
trys. Per visą laiką žmonės įsi
jungdavo į chorą ir vėl nuo jo 
nubyrėdavo. O vadovybė nuošir
džiai norėtų, kad lietuviai, įsi
jungę į chorą, jame pastoviau 
dirbtų. Iš to būtų vispusiškos nau
dos visiems.

Adelaidės Lietuvių Teatrą at>- 
tovavęa režisierius J. Gučius jau 
pirmuose savo žodžiuose pareiškė, 
kad “teatro nėra”. Per du pasku
tinius metus jis su pasišventėlių 
saujele buvo pradėję ruošti net 
tris veikalus, bet nuo visų teko 
atsisakyti aktorių daliai nubyrė
jus ir nubyrėjus ne tuščiai, bet dėl 
tikrai rimtų priežasčių. Dėl to net 
ir veikalo, numatyto Sydnėjuj vai
dinti, teko atsisakyti. Tačiau ne
žiūrint šių visų sunkumų, rankų 
nenuleidžiama ir yru vilties, kad 
dar šiais metais bus pastatytas : 
Adelaidėje lietuviškas scenos vei- i 
kalas. i

Tautinių jokių grupės vadovė 1 
B. Lapiienė, negalėdama asmenis- ' 
kai dalyvauti, savo pranešimą at- 1 
siuntė raštu. Iš jo patirta, kad ! 
šiuo melu šokių grupėje yra 18 1 
šokėjų. Prieš kelis metus pasireiš- 
kusi krizė, kada buvo sunku suda
ryti pilną šokėjų sąstatą, jau pra- ! 
ėjo. Dabar jaunimas mielai atei- 1 
na šokti ir uoliai lanko repetici- ’ 
jas. Kiek sunkiau su muzikantu, 
nes nėra prieauglio atsargai bei 
papildymui, šokėjų grupė daly
vauja visuose Adelaidės bendruo
menės parengimuose, j kuriuos ji 
yra kviečiama. Šokėjai gali ir no
rėtų dažniau pasirodyti lietuviams. 1 
Grupė gauna palyginamai daug 
pakvietimų dalyvauti australų pa
rengimuose, bet visų patenkinti 
negali, dažniausia dėl nepatogaus 
laiko. Vadovė siūlo prie sportinių 
varžybų prijungti ir tautinių šo
kių pasirodymus. Tas įneštų netik 
įvairumo, bet būtų ir nesunkiai 
įvykdoma, nes dauguma šokėjų 
yra ir sportininkai.

Adelaidei Lietuvių Studentų 
Sąjungos pirmininkas A. Lapšys 
nurodė, kad bendruomenėje yra 
susidariusi neteisinga nuomonė, 
esą Adelaidės studentų draugija 
yra neaktyvi, neturi reikiamo or
ganizuotumo nei tikslų ir mažai 
domisi bendruomenės reikalais. 
Draugija nuo pat įsikūrimo (jau 
10 metų) daugiausia rūpinasi 
studentų gerbūviu ir jų reikalais. 
Buvo pagelbėta daugeliui kolegų 
ir nuolat palaikomi glaudūs ry
šiai su lietuviais studentais visoj 
Australijoj. Studentai buvo ir yra 
suinteresuoti bendruomenės gyve
nimu, bet visada iš neutralaus 
taško. Kol kas studentų draugijai 
nėra reikalo paimti dalį bendruo
menės veiklos, nors savo tarpe ji 
turi narių, tinkančių užimti atsa
kingas vietas. Studentams svar
biau pirmoj eilėj užbaigti studi
jas ir tada įsijungti į bendruo
menės gyvenimą jau geriau pasi
ruošus, su kvalifikacijomis, su 
viltimi, kad tada bus ir daugiau 
laisvo laiko. Kalbėtojas nurodė, 
kad studentų draugija turėtų da
lyvauti kultūrinėj bendruomenės 
veikloj ir čia pat pažadėjo dar 
šiais metais į ją įsijungti.

LSS Australijos Rajono Vadas 
v.s. V. Neverauskas savo praneši
me pastebėjo, kad skautų vadovy
bė su susirūpinimu stebi mūsų 
bendruomenėje vykstančius nesu
tarimus, kurie, nors skautams ir 
dedant visas pastangas juose ne- 
simaišyti, labai atsiliepia netik 
skautiškam darbui, bet, svarbiau
sia, lietuviškam jaunimo auklėji
mui. “Patys skautų vadovai, — 
kalbėjo toliau V. Neverauskas, iš
augę organizacijoje ir giliai įsi
sąmoninę Dievo, Tėvynės ir Arti
mo meilės ir tarnybos principus,

(Atkelta iš 3 psl.)

labai skaudžiai pergyvena įvykius, 
kurie dažnai griauna ir pačių va
dovų turėtus obalsių supratimus. 
Labai sunku mokyti jaunimą ar
timo meilės ir tolerancijos, kada 
darbais esame mokomi neapkęsti 
savo kitaip galvojančio brolio. 
Australijoj išaugęs jaunimas ne
supranta ir nenori suprasti iš Lie
tuvos atsivežtų tarpusavio skirtu
mų. Savo dažnai neapgalvotu el
gesiu ir, blogiausia, žodžiu, mes 
tik giliname vagą tarp dviejų kar
tų, savo rankomis stumdami jau
nimą svetimųjų glėbin”. Pareiš
kęs padėką už galimybę įsirengti 
Lietuvių Namuose skautų būklą, 
akcentavęs bendradarbiavimą su 
apylinkės valdyba, moterų sekcija 
ir kitomis organizacijomis, Rajo
no Vadas nurodė, kad tuntininko 
R. Urmono vadovaujamas Vilniaus 
tuntas Adelaidėje apjungia 55 
lietuvius skautus-skautes, kurie 
pastoviai kas antras sekmadienis 
turi savo sueigas Lietuvių Na
muose. Skautai numatę stovyklau
ti birželio mėnesį, o per Kalėdas 
vėl bus surengta tradicinė skautų 
stovykla. 1962 metais Adelaidėje 
įvyks rajoninė visos Australijos 
lietuvių skautų stovykla. (Gal iki 
to laiko pavyks įsigyti ir sava 
stovyklavietė, apie kurią minėjo 
Akademinio skautų sąjūdžio 
tovas).

ALSK “Vytis" pirmininkas 
nutis pažymėjo, kad klube 
metu yra per 80 aktyvių lietuvių 
sportininkų, kurie kultyvuoja įvai
rias sporto šakas. Jis pakartotinai 
kvietė visus Adelaidės jaunuolius 
ir jaunuoles jungtis į lietuvišką 
sporto klubą. Kiekvienas iš jų 
galt laisvai pasirinkti jam patin
kančią sporto šaką. Jis taip pat 
pasidžiaugė Lietuvių Namuose 
sportininkams paskirtu kambariu 
ir pranešė, kad netrukus jis bus 
atitinkamai įrengtas pagal klubo 
projektą ir jame bus išstatytos 
visos tos taurės, kurias per 10 
metų klubas laimėjo 
varžybose.

Lietuvių Veteranų 
“Ramovė” pirmininkas 
kis nurodė, kad paskutiniu laiku 
ramovėnai suaktyvino savo veiki
mą, kurio didžiausias dėmesys 
skiriamas Lietuvos laisvinimo idė
jai. Jie nusistatę prisidėti prie 
kiekvieno veikimo, kuris skirtas 
Lietuvai ir jos laisvės kovai. Šiuo 
metu jie pradėjo teikti konkrečią 
paramą Savaitgalio Mokyklai pa
siimdami sau sportinį mokinių pa
rengimą. Ramovė buvo vienintelė 
organizacija Adelaidėje, kurt re
agavo į Brazilijos padarytą skriau
dą uždarant Lietuvos pasiuntiny
bę.

Moterų Sekcijos pirmininkė p. 
E. Reisonienė pareiškė: "Moterų 
Sekcija įsikūrė padėti bendruo
menės valdybai aptarnauti visuo
menę socialiniuose rūpesčiuose, 
būtent — lankyti ir sušelpti ligo
nius, šeimas, mūsų senesnio am
žiaus asmenis, ruošti bendruome
nės narius ir ypač jaunimą rišan
čius minėjimus, pramogas ir pa
našiai. Tą savo uždavinį vykdy
dama, Moterų Sekcija palaipsniui 
išplėtė savo veiklą 
sakydama, kad ne 
socialiai aptarnauti 
pagal savo išgales, 
lyg ir bendruomenės šeimą rišan
tis veiksnys. Kaip trumpą pavyzdį 
pasakysiu, kad per praeitus metus 
Moterų Sekcijos valdyba ir jai 
prijaučiančios ponios — pagelbi- 
ninkės aplankė per 250 asmenų li
goninėse, išmėtytose didžiausiame 
atstume, aplankė daug šeimų, 
daug kur padėjo materialiai joms. 
Sekcijos apyvarta viršija 1000 sv. 
Jos ruošiami minėjimai ir Kalėdų 
eglutės sutraukia mūsų priaugan
čią kartą, ją įjungia į mūsų ben
druomeninį gyvenimą.

. juos proga pareikšti 
j širdžiausią padėką 
. mokyklos mokytojams

-ėms, kurie niekados neatsisako 
prisidėti ar pilnai pravesti meninę 
Sekcijos parengimų dalį. Mes iš 
savo pusės pasistengsime padėti 
jiems, kur mūsų pagelba bus rei
kalinga,

čia neminėsiu visos mūsų veik
los, kuri Tamstoms maždaug yra 
žinoma iš mūsų darbų, noriu už
akcentuoti tik, kad mes tikrai įver-

tiname Adelaidės apylinkės val
dybos pastangas jos organizacijų 
konsolidacijai ir savitarpio santy
kių sustiprinimui. Sekcija pasiža
da tas pastangas remti ir padėti 
Valdybai kur ir kada ji tos pagal
bos bus reikalinga.

Moterų Sekcija taip pat rėmė 
ir rems kiek galėdama Lietuvių 
Sąjungos pastangas užbaigti Lie
tuvių Namus, nes jos veikla ir pa
jamos, kurias ji gali panaudoti 
šalpos tikslams atsiekti, priklauso 
pilnai nuo Lietuvių Namų. Mes 
esame dėkingos Sąjungos Vado
vybei už suteiktą mums galimybę 
šiais namais pilnai naudotis ir iš 
savo pusės pasižadame ir toliau 
prisidėti prie pastangų, būtent — 
pamaitinti talkas, stengtis įvykdy
ti salės pagražinimą, kam jau tu
rime platesnį pritarimą iš visuo
menės.

Labai gaila, kad kai kurie ne
sklandumai, kilę lietuvių tarpe! 
kiek trukdo visų veiklą ir dubli- 
kuoja daug mūsų tradicinių pa
rengimų, tačiau tikėkimės, 
visuomenės dauguma, 
šiol, mūsų pastangas 
palaikys.

Pasinaudodama šios
ga, kreipiuos į visus organizacijų 
atstovus, patikindama, kad Mote
rų Sekcija pasistengs patarnauti 
ir bendradarbiauti su kiekviena iš 
jų, jei jie mūsų patarnavimo bus 
reikalingi, tik prašau, jei mūsų 
pagalba bus pageidautina, kreip
tis į Moterų Sekcijos Valdybą ne 
vėliau kaip 2 savaites prieš 
kad galima būtų tą klausimą 
tarti Valdybos posėdy.

Pabaigoj išsamų pranešimą
darė Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas V. Raginis. Jis ištisai 
bus perduotas “Mūsų Pastogei” 
vėliau.

Jungtinio posėdžio oficialią da
lį užbaigė apylinkės valdybos pir
mininkas J. Jonavičius, padėko
damas visiems už pranešimus ir 
pažadėdamas rūpintis visais orga
nizacijų klausimais. Po to sekė 
gražios Moterų Sekcijos surengtos 
vaišės atstovams.
.Būdinga, kad visos šios^organi- 

zacijos parodė bendrą ir vieningą 
ryžtą sutartinai dirbti lietuviš
kuose Adelaidės kolonijos dirvo
nuose.

kad 
kaip ir iki 
įvertins ir

dienos pro-

ats-

Jau- 
šiuo

sportinėse

Sąjungos
C. Zatnois-

it-, neklystu 
tik stengiasi 
bendruomenę 
bet pasidarė

LIETUVOS ŽEMDIRBIAI IR
SOVIETINE NETVARKA

Sekant Lietuvos žemės ūkio gy
venimą, domintis stambesniais ir 
smulkesniais jo reiškiniais, tikrai 
gaunasi išvada, kad Lietuvos žem
dirbiai nuo sovietinės netvarkos 
kenčia daugiau, negu nuo pasitai
kančio nederliaus, nuo gamtos ne
gerovių. štai vienas paskutinių 
dienų ryškus pavyzdys.

tai, 
ap-

pa-

Dirva paruošta — o 
pupos sandėliuose

Varnių, Skaudvilės, Tauragės, 
Jurbarko, Vilkijos rajonuose esą 
girdima vis tie patys skundai (ra
šoma “Tiesoje”); Sąskaitos pu
poms dar negautos, tad kolchozai 
negali pupų sėklos atsiimti ir pu
pų pasėti. Įsidėmėkime: Pupų sėk
los yra, trūksta tik sąskaitų ir 
dėl to negalima pupų pasėti! Pa
tikrinus Kauno elevatoriuje, pa
sirodė, kad sėklinės pupos buvo 
atvežtos dar gruodžio 20 d. Bet 
truko dar 4 mėnesiai, kol sėkla 
pradėta išdavinėti (balandžio 19 
d,!). Bet ir tada pirmiausia sėklos 
gavo eksperimentininkai, parodo
mieji ir šiaip privilegijuotieji 
ūkiai. Kiti ūkiai turėjo gauti per 
rajonus, tačiau sąskaitas išrašo 
tik viena tarnautoja, kuri prieš il
gas laukiančiųjų eiles yra bejėgė. 
(Ir čia būdingas sovietinės netvar
kos reiškinys: Kai kur įstaigose 
pilna tarnautojų, kurie neturi ką 
veikti, o tokioje vietoje, kur rei
kėtų daugiau tarnautojų, čia tik 
viena moteris aptarnauja šimtus 
interesantų). Kol kolchozai galės 
atlikti visus sąskaitybos formalu
mus ir reikės išlaukti 
nas ilgose eilėse prie 
gali praeiti ir geros 
porns pasėti. Pasirodo,
skaičius kolchozų dirvas pupoms 
jau prieš keletą savaičių paruošė. 
Bet sėti negali, nes pupos dar san
dėliuose. Jau prieš Kalėdas į san
dėlius atvežtos pupų sėklos išgulė
jo j uose'n epą judintos keturis mė
nesius, o kai jau reikia sėti pupas, 
kolchozai vis dar neturi sėklos!1

ištisas die- 
elevatorių, 
dienos pu- 
kad didelis

V.R.

NATO NAUDOS 
“POLARIS” RAKETAS

NATO — šiaurės Atlanto gy
nybos organizacijos — užsienio 
reikalų ministeriu tarybos kon
ferencija prasidėjo Norvegijos 
sostinėje Oslo gegužės 8 d. Pir
mą kartą į tokią konferenciją at
vyko ir naujasis JAV užs. reik 
ministeris Rusk — ir netuščiomis 
rankomis: Jau konferencijos iš
vakarėse amerikiečių delegacija 
pranešė kitoms delegacijoms, kad 
Amerika esanti numačiusi NATO 
organizacijai perleisti 5 atominiai 
varomus povandeninius laivus, ku
riuose bus įrengtos ir “Polaris” 
raketų bazės. Raketos aprūpintos 
atominiais sprogmenimis, bet 
ketas panaudoti būtų galima 
su JAV prezidento leidimu.

Nors Oslo konferencijoje
kartą nebuvo numatyta svarstyti 
grynai karinius strateginius reika
lus (jie būsią svarstomi rudenį 
NATO posėdyje Paryžiuje), 
dėlto 
karų 
buvo 
JAV
dar prieš konferenciją pareiškė:

“Neturėtume užmiršti, kad tiro
nijos grasinamame pasaulyje mū
sų pastangos turi remtis vieninga 
valia ir sugebėjimu ginti laisvę, 
prireikus, net jėga.”

Nėra abejonės, kad Amerikos 
delegacija ir šios daugiau politinės 
konferencijos proga ragino NA
TO sąjungininkus susirūpinti va
dinamų “konvencionalinių” ginklų 

, stiprinimu, kad smulkesnių kavi
nių incidentų atveju būtų galima 

• apseiti paprastais ginklais ir ne
reiktų tuoj pat branduolinių gink
lų naudoti.

Kai paaiškėjo, kad NATO kon
ferencijoje Oslo šį kartą bus 
svarstomi pirmoje eilėje politiniai

ra
ti k

šį

vis 
ir šioje konferencijoje Va- 
Europos saugumo klausimai 
įvairiais atvejais liečiami, 

užs. reik. min. Dean Rusk

Čia naudo- 
mūsų nuo- 
Savaitgalio 
ir skautams

vos veršelių “tragediją” antraš- sėti, bet nepradėjo jiems nė dir- 
te: “Veršeliai eina į skerdyklą”.
Vos kelioms dienoms po to pra
ėjus, paklusni Lkp centro komite
to vadovybė kartu su ministeriu 
taryba paskelbė “Tiesoje” nuta
rimą, kuriame nuolankiai pripa
žįstama, kad Maskvos priekaištai 
dėl Lietuvos veršelių esą teisingi. 
Nutarime atidengtas ir faktas, kad 
iki šių metų balandžio 1 dienos 
buvę užkontraktuota, tik 93 tūkst. 
veršelių ir tik 8 tūkst. veršelių 
buvę perimti į fermas (supirkinė
ti mėsos paruošoms veršeliai į 
tuos skaičius, galimas dalykas, da
linai visai neįeina). Nutarimu už
drausta atsiimtus iš kolchozininkų 
ir darbininkų veršelius tiesiai vež
ti į mėsos paruošų punktus. Nuta
rimu partiniai pareigūnai įparei
goti, eiti per kolchozus ir sovcho- 
zus ir tikrinti, kad nutarimas bū
tų vykdomas. Ar tai žymiai pa
gelbės karvių prieaugUį didinti, 
parodys ateitis. Kai, sakysim, kol
chozas neturi pakankamai pašaro, 
ar yra spaudžiamas pildyti savo 
mėsos paruošas, panašūs nutari
mai liks popieryje.

vos paruošti. Kolchozininkai ma
tyt sovietinės vadovybės neklauso, 
bent jau kas liečia kukurūzus. 
Jei būtų tvarkingai suskirstyti ra
jonai, kur kukurūzai gerai užde
ri, kur ne, kolchozai, reikia many
ti, taip nesišiauštų prieš 
Sovietinis “planingumas”, 
varta įsakyti, ką reikia sėti, pasie
kė tai, kad visame krašte vis dar 
jaučiama prieš kukurūzus tyli re
zistencija.

juos, 
prie

Neklauso kukurūzus sėti
Be abejo kukurūzai yra vertin

gas pašaras, bet ne visose dirvose 
juos galima auginti. Sovietinės 
įstajgos, sekdamos Chruščiovo įsa
kmius raginimus, įpareigojo ir vi
sus Lietuvos rajonus kukurūzus 
auginti, uždera jie ar neuždera. 
Atsirado abojumas. Nenuostabu, 
kad Vilniaus radijas “Valandėlė
je žemės ūkio darbuotojams” iš
vardijo visą eilę kolchozų, kurie 
netik kad nepradėjo kukurūzus

Lietuvos veršeliu 
problema net Maskva 

susidomėjo
Prasidėjo tuo, kad sovietinė va

dovybė savo laiku buvo kolcho
zams ir sovchozams įsakiusi su
daryti su kolchozininkais ir dar
bininkais kontraktus veršeliams 
auginti ir juos vėliau perleisti 
kolchozams ir sovchozams. Įsaky
mas šiaip taip buvo vykdomas. 
Bet greit pasirodė visokie nenor
malumai. Kolchozai ir sovehozai, 
būdami strioke dėl mėsos paruošų 
valstybei, užkontraktuotus verše
lius, kai jie jau buvo bent kiek 
mėsingi, atsiėmė ir nuvežė tiesiai 
į paruošų punktus. Jei kolchozas 
ar sovehozas neturėdavo pakanka
mai pašaro, jis veršelius kartais ir 
pats paskersdavo ir mėsą išpar
duodavo. Ir vienu ir kitu atveju 
užkontraktuotieji veršeliai nepadi
dino karvių skaičiaus, kaip buvo 
numatyta, bet sujaukė visą gy
vulių ūkį. Susidarė kreivas vaiz
das “visuomeninių” ir “privačių” 
galvijų santykio atžvilgiu. Kolcho
zai ir sovehozai privačiai išaugin
tus veršelius ėmė užskaityti savo 
sąskaiton, nors ne jie juos užau
gino. Galutinėje išvadoje krašte 
užaugindavo veršelių gana daug, 
o karvių skaičius proporcingai 
kaip nedidėja, taip nedidėja.

Įsimaišė į šį reikalą Maskvos 
centrinės įstaigos. Žurnale “Siels- 
kaja žizn” balandžio 27 d. nume
ryje tilpo straipsnis apie Lietu-

Kai “technika” lieka 
patvoryje, o laukuose 

mašinų trūksta
Šita negerovė jau tokia sena 

kaip ir visa sovietinė santvarka 
Lietuvoje, žemės ūkio mašinų 
skaičius Lietuvoje, be abejo, yra 
padidėjęs. Bet taip pat yra fak
tas, kad gana didelis tų mašinų 
skaičius negali būti panaudotas 
laukuose, kadangi mašinos nėra 
laiku suremontuotos. O Kodėl? 
Dažniausia, trūksta atskirų deta
lių, trūksta kartais tik menknie
kių (Sriubelių) — bet be jų ne
galima mašinos paleisti į darbą. 
Tad ir gaunasi kas pavasarį toks 
vaizdas: Patvorėse stovi nesure
montuotos mašinos, o laukuose 
kolchozininkai ir sovehozininkai 
priversti rankų darbu arba ranki
niais įrankiais darbus atlikti. Ne
seniai sudarytos naujos biurokra
tinės organizacijos žemės ūkį ap
rūpinti mašinomis ir remonto da
limis vargu šį pavasarį jau galės 
savo uždavinį~atlikti. Dėka sovie
tinės santvarkos (netvarkos) to
kiu būdu ii- šiemet gera dalis 
“technikos” liks patvoriuose. E.

KULTŪRINE KRONIKA
★ Alės Rūtos romanas “Broliai” 

bus sekantis Nidos klubo leidinys. 
Tai gana stambi knyga, kur bus 
pasakojami tragiški įvykiai Lietu
voje, pradedant nuo naujo bolše
vikų antplūdžio.

Dokumentų apie senąją Prū-
4-tas tomas, pavadintas

“Preussisches Urkundenbuch” iš
leistas Marburge; turi 656 pusi., 
spaudai paruošė dr. H. Koeppen. 
Apima laikotarpį 1346 — 1351 m. 
Pirmasis šio leidinio tomas yra 
pasirodęs dar 1882 m. Leidiny lie
čiama ir Prūsų Lietuvos senovė.

★ Algirdas Landsbergis rašo 
anglų kalba komediją ir romaną. 
Taipgi redaguoja lietuvių poezi
jos antologiją anglų kalba, čia 
bendradarbiaudamas su Clark 
Mills. Nemaža rūpesčio sudaro ei
lėraščių vertimas. Lietuviai ver
tėjai pirma išverčia eilėraštį pažo
džiui, paruošdami informacijas 
apie svarbesnes kūrinio savybes. 
Panaudodami tą medžiagą ameri
kiečiai poetai eilėraštį perkurta 
anglų kalba. Tada jų vertimą pa
tikrina redaktorius ir eilėraščio 
autorius.

klausimai, Pavergtųjų Tautų Sei
mo delegacija Bonnoje nutarė per 
atskirus NATO narius įteikti me
morandumą pavergtųjų tautų rei
kalais. Turint galvoje, kiek daug 
ir pasaulinio masto problemų NA
TO konferencija numatė svarsty
ti, negalima turėti daug iliuzijų, 
kad konferencijos nariai ras lai
ko, noro ir galimumų plačiau svar
styti pavergtųjų tautų reikalus. 
Vis dėlto gerai, kad nepraleidžia
ma nė vienos tokios svarbios kon
ferencijos, kur nebūtų girdimas 
šūkis: Neužmirškite pavergtųjų’ 
tautų!

★ Dr. Kostas Jurgėla parašė 
knygą “Tannenberg”, kurią jau 
išspausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Išleido lie
tuvių karių sąjunga Ramovė New 
Yorke. Knyga turi 104 pusi., gau
siai iliustruota, kainuoja $2. Vei
kale autorius apžvelgia istorines 
aplinkybes, vedusias prie Žalgirio 
(kaip autorius antraštėj 
— Eglijos) mūšio.

Kaip istorikas, autorius 
žai vietos paskiria šaltinių 
dinitnui bei vertinimui. Panaudoja 
naujausią tuo klausimu pasirodžiu
sią literatūrą Lietuvoje ir Lenki’ 
joje.

vadina

nenta- 
apibū-

★ Aldona Stcmpužienė, neseniai 
koncertavusi Taronte, susilaukė 
šiltų Kanados angliškosios spaudos 
atsiliepimų. Jos kontraalto balsas 
vadinamas pasižyminčio gražumo, 
panaudojamas su subrendusiu me
niškumu ir skoniu.

★ Lietuvių Enciklopedijos nau
jas — XXIII tomas jau išspaus
dintas. Sekantis, XXIV, tomas iš
eis apie liepos mėnesį. Baigus 
spausdinti enciklopediją, bus iš
leistas priedas: enciklopedijos 
prenumeratorių biografijos. Tam 
medžiaga jau renkama.

★ Dail. Viktoro Vizgirdos tapy
bos ir vitražų paroda įvyko š.m. 
balandžio 15-23 dienomis Čiurlio
nio galerijoje Čikagoje. ] 
Lietuvių Amerikiečių Menininkų 
klubas.

★ Mkt. A.P. Bagdonas paruošė 
spaudai lietuvių kalbos sintaksę 
su pratimais. Šios sintaksės kon
spektas jau naudojamas Čikagos 
Aukšt. Lituanistinės mokyklos 
pamokose.

ir Montrealio lietuviai teatralai, 
vadovaujami rež. Birutės Pūkele- 
vičiūtės, įrašė keletą eiliuotų ir 
šiaip pasakų vaikams į plokštelę. 
Plokštelė pavadinta “Žirginėliai'’ 
ir greitai pasirodys rinkoj.

★ Clevelando Vaidilos viena 
grupė atsiveža Čikagon A. Rūko 
komediją “Vieno kiemo gyvento
jus”. Kita šio teatro vaidintojų 
grupė su režisierium Ign. Gatau- 
čiu ruošia veikalą “Žmogus, kurį 
užmušiau”. Vėliau teatras numa
tęs atnaujinti V. Mariūno “Melą 
šventykloje”.

.★ Antano Rūko 3 veiksmų ko-Ruošė * Antano Kuko 3 veiksmų ko 
• • u , I mediją “Vieno kiemo gyventojai’

Čikagos Liet. Bendruomenės apy
garda išleis atskiru leidiniu 
šium su šio veikalo pastatymu 
kagoje.

ry-
Či-

kai

★ Juozas Vaičeliūnas parašė ir 
pats išleido naują veikalą — “Ant
rasis Pasaulinis karas”. Knyga tu
ri 350 pusi., kietais viršeliais, 
gausiai iliustruota paveikslais, že
mėlapiais, brėžiniais, schemomis. 
Aprašydamas antrąjį Pasaulinį 
karą autorius mažiau kreipia dė
mesio į diplomatinę pusę, daugiau 
koncentruojasi į pačią karo eigą, 
“nes karo metu daugiau kalba ge
nerolai, negu diplomatai”.

Autorius stengiasi rašyti kon- 
spektyviai, duoda daug faktų, su
rinkęs informacijas i įvairių šal
tinių. Knygos kaina $5, gaunama 
“Drauge”. Autoriaus adresas 195 
Drinkwater St., Sudbury, Ont., 
Canada.

★ Šiemet sukanka 30 metų, 
buvo pradėtas leisti Lietuvoje 
“Sodžiaus Menas”. Tai buvo labai 
puošnios knygos su spalvotomis 
iliustracijomis. 1931-39 m. laiko
tarpyje išėjo 8 knygos apie liet, 
liaudies audinius, mezginius, me
džio dirbinius, skrynias, margu
čius ir lietuvių moterų tautinius 
drabužius. Knygas parengė dail. 
Antanas Tamošaitis ir išleido Že
mės Ūkio Rūmai Kaune. Buvo 
spausdinama po 5-7 tūkstančius 
egz. Minėti leidiniai labai daug 
prisidėjo prie lietuvių tautodailės 
išgarsinimo.

★ Mkt. J. Plačo paruoštas aš
tuntam skyriui vadovėlis “Ginta
ras” jau spausdinamas Amerikoj. 
Jame yra skaitiniai, Lietuvos geo
grafija, Lietuvos istorija, dainos. 
Vadovėlis gausiai iliustruotas.
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. gegužio 23 d.

PASTOGĖ
ADELAIDE

MOTINOS DIENA 
LIETUVIŲ NAMUOSE

š.m. gegužės 7 d., pirmąjį ge
gužės sekmadienį, Adelaidės Lie
tuvių Namuose Moterų Sekcija, 
vykdydama senai pradėtą tradici
ją, suorganizavo gražų ir įspūdin
gą Motinos Dienos minėjimą. 
Mielą lietuviškai širdžiai progra
mą atliko Savaitgalio Mokyklos 
mokiniai ir skautai skoningai pa
puoštoj scėnoj, kurios viename 
kampe buvo gyvas Vargo Mokyklos 
paveikslas.

Minėjimą pradedant, susirinku
sias motinas nuoširdžiai pasveiki
no Moterų Sekcijos pirmininkė p. 
E. Keisonienė ir apylinkės valdy
bos pirmininkas J. Jonavičius. 
Paskaitėlę, supintą su jautriais, 
lietuvei motinai skirtais eilėraš
čiais, paskaitė LSS Australijos Ra
jono Vadas V. Neverauskas. Jau- 

' nųjų deklamacijos, šokiai ir dai
nos jautrioms motinoms ir džiaug
smo ašaras buvo išspaudusios. 
Tikrai originali buvo penkių lėlių 
scena. Programos pabaigai moki
niai sudainavo kelias daineles ir 
minėjimas buvo baigtas visai sa
lei, pilnai minėjimo dalyvių, pri
sijungus prie mokinių giedamo 
Tautos Himno.

Po programos sekė puikios su
dėtinės vaišės visiems į Motinos 
dienos minėjimą atsilankiusiems 
svečiams. Prie visų stalų domina
vo senos ir jaunos mamytės su 
baltųjų gėlių puokštėmis, kurio
mis jas į salę įeinant apdovano
jo skautės. Tikrai buvo malonu 
stebėti tris kartas, sujungtas kil
niam minėjimui.

★
Šv. Kazimiero koplyčioj tos die

nos pamaldos buvo skirtos miru
sioms ir gyvoms mamytėms prisi
minti. Tuoj po pamaldų Katalikų 
Centras Motinos dieną . paminėjo 
atskirai.

NAUJA MOTERŲ 
SEKCIJOS VALDYBA

Neseniai įvykusiame Moterų 
Sekcijos metiniame susirinkime 
buvo išrinkta nauja Sekcijos Val
dyba, kuri pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirmininkė E. Reisonienė 
(tel. 79-3806), vicepirmininkė S. 
Jonavičienė (tel. 46-2608) iždinin
kė M. Navakienė, reikalų vedėja 
N. Varnauskienė, sekretorė M. 
Rudzenskienė, narės E. Vabolienė 
ir E. Bernaitienė (tel. 76-4053).

Valdyba prašo visus, kurie nu
mato kreiptis į ją ar dėl bufeto lai
kymo ar kitu kuriuo klausimu, 
kreptųsi nevėliau kaip prieš dvi 
savaites, kad būtų galima tą pra
šymą apsvarstyti valdybos posė
dyje.

Taip pat valdyba bus dėkinga už 
pranešimus apie susirgusius lietu
vius kolonijoj arba gulinčius ligo
ninėse.

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
PASKAITOS ŠEŠTADIENIAIS
Daugumai tėvų pageidaujant, 

lituanistiniai kursai ateityje vyks 
šeštadieniais 2 vai. popiet (ne 
sekmadieniais, kaip anksčiau buvo 
skelbta). Paskaita vyksta Lietu
vių Namuose, Norwood.

Laukiama naujų klausytojų, nes 
ligšiol užsiregistravęs nedidelis 
kursantų skaičius.

SALĖS NUOMA PRIVATIEMS 
PARENGIMAMS

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
valdyba nustatė šitokią nuomą už 
Lietuvių Namų salę, naudojamą 
privačių asmenų ar lietuviškų or
ganizacijų uždariems pobūviams: 
salės ir baldų nuoma £3, šviesa ir 
gazas £1, valymo išlaidos £3.10.0, 
iš viso £7.10.0. Jei rengėjai išvalo 
naudotas patalpas nevėliau sekan
čios dienos 9 vai. ryto, nuomos 
imama tik £4.

“A.L.Ž.”

LITUANISTINIAI KURSAI
Lituanistiniai Kursai prasidėjo 

š.m. balandžio 30 d. 3 vai. popiet 
Lietuvių Namuose, Norwood.

Kursuose dėstoma šie pagrindi
niai dalykai:

1. Lietuvių kalba: a) rašyba, 
b) literatūra ir c) žurnalistikos 
pradai; 2. Lietuvos Istorija; 3. 
Lietuvos Geografija.

IŠVYKO APLANKYTI 
AMERIKOS

Iš Adelaidės Amerikon išvyko 
p.p. K. Garbaliauskienė ir J. Nau- 
jalienė.

Ponia Garbaliauskienė ten ap
lankys savo sūnus, seserį, gimi
nes ir daug gerų prietelių Chica- 
goj, New-Yorke, Bostone, Toron
te ir kit. Kelionėj užtruks apie 6-8 
mėnesius. Iš Adelaidės į Sydnėjų 
išvyko traukiniu gegužės 3 d. va
karą, o iš ten Oriana laivu.

Į tą patį laivą p. Naujalienė įsė
do Melbourne, išvykdama iš Ade
laidės gegužės 4 d. Ji Amerikoj 
ir Kanadoj numato išbūti mažiau
sia 9 mėnesius ir pasinaudoti žy
mių Amerikos gydytojų pagelba. 
Ilgiausia užtruks Los Angeles, bet 
taip pat aplankys Chicagą, Wa- 
šingtoną, Bostoną, Clevelandą ir 
Kanadą. Numato dalyvauti visos 
Amerikos lietuvių Dainų Šventėj 
Chicagoj liepos 4 d., o grįžus Ade- 
laidėn — studijuoti.

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Iš Lietuvos į Adelaidę pas savo 

vyrą, žinomą sporto mecenatą p. 
Umerį atvyko jo žmona Natalija 
ir duktė Renata. Jų pareiškimu, 
gyvenimas Lietuvoj pasikeitęs ir 
miestuose jau nėra toks vargingas, 
kaip provincijoj, kolektyviniuose 
ūkiuose. Atvykusieji gyveno Ve
liuonoj. Renata jau spėjo prisi
jungti prie sportuojančio jaunimo.

CANBERRA
MOTINOS DIENA

Canberros lietuviškasis jaunimas 
Motinos dieną minėjo gegužio 7 
d. Minėjimą, antrus metus iš ei
lės suruošė Canberros skautai- 
tės, vadovaujami savo vadovų ps. 
P. Pilkos ir ps. V. R. Keraitienės.

Mintijimas pradėtas 3.30 vai. 
pamaldomis st. Patrick’s bažnyčio
je. šv. Mišias atlaikė ir dienai 
pritaikytą, turiningą pamokslą pa
sakė kun. P. Butkus, į minėjimą 
Canberron atskridęs lėktuvu.

Po pamaldų minėjimas buvo tę
siamas netoliese, O’Donell Jauni
mo Centro salėje. Gražiai prieš 
sceną išsirikiavus Canberros liet, 
skautams-tėms ir įnešus tautinę 
vėliavą, minėjimą trumpu žodžiu 
atidarė P. Pilka. Sekė “M. Pas
togės” redaktoriaus J. Vėteikio 
paskaita, kurią, prelegentui nega
lėjus atvykti, pett-skaitė svetys 
sydnėjiškis — A. Dudaitis. Vėliau 
po kun. P. Butkaus sveikinamojo 
žodžio ir Tautos Himno, išnešama 
vėliava, ir po trumpos pertraukė
lės sceną užplūdo jaunieji artis- 
tai-tės, džiugindami savo mamytes 
įvairiausiais pasirodymais: pir
miausia skautės pasirodė su sce
nos vaizdeliu “Onutės sapnas”, 
toliau T. Gružas deklamuoja, akor
deonu kelius dalykėlius pagroja V. 
Labutis, vėl seka jaun. skaučių 
N. Buzinauskaitės ir M. Skukaus- 
kaitės dviguba deklamacija, skau
tų — R. Keraičio, V. Labučio ir 
V. Švedo ■— komiškas, pačių su
kurtas vaizdelis, brolių A. ir V. 
Ratų dviguba deklamacija, piani
nu skambina R. Sipavičius, eilė
raštį sako N. Gružauskaitė, vėl 
pianinu skambina D. Perlibachai- 
tė. Po to sekė viso vieneto padai
nuotos kelios skautiškos dainelės, 
kanklėmis kelis dalykėlius pas
kambino Pr. Darius. Užbaigai duo
ta skautų taut, šokių grupės, vad. 
p. R. Jarašienės, akordeonu gro
jant B. Jarašiui, atlikti tautiniai 
šokiai — Kubilas ir Šustas.

Minėjime dalyvavo kone visa 
Canberros lietuviškoji kolonija, o 
taip pat ir svečiai — būrelis Syd
nėjaus “Aušros” tunto pareigūnų, 
tarp jų Rajono Vadeiva — ps. 
A. Dudaitis.

----- X -----

AUKOTOJŲ 
SĄRAŠAS

Lietuvių Namų “Dainava” Val
dyba šiuo skelbia 1-jį sąrašą tau
tiečių, kurie atsiliepė į Valdybos 
išsiuntinėtus laiškus, kad parem
tų “Dainavos” Namų Bankstowne 
dviaukščio priestato statybą.

Iš N.S.W. aukojo:
VI. Nakutis £15.0.0, B. Pūkas 

7.0.0, A. Kramilius 5.0.0, S. Šat
kauskas 5.0.0, J. Kurlinskas 15.0.0, 
K. Marčiulionis 5.0.0, J. Grigolai- 
tis 1.0.0, S. Radzevičius 5.0.0, A. 
Bučinskas 1.0.0, F. Subačius 5.0.0, 
A. Makaras 5.0.0, V. Doniela 10. 
0.0, J. Makarovas 1.0.0, J. Valte
ris 1.0.0, V. Osevičius 5.0.0, A. 
Sadžius 5.0.0, H.P.M. Rimgaudai
I. 0.0, Nežinomas Geradaris-OL10.0,
J. Dirginčius 1.0.0, M. Padagaitė 
2.0.0, A. Arendarcikas 0.10.0, P.D.
I. 0.0, J. Jaudegis 1.0.0, Jz. Rama
nauskas 5.0.0, S. Jarmalauskas 
2.0.0, A. Grinienė 1.0.0, A. Šim
kūnas 5.0.0, K. Eirošius 2.0.0,
J. Čeponas 5.0.0, Cibulskiai 1.0.0, 
V. Kišonas 2.5.0, J. Šniukšta 1.0.0, 
A. Juodgalvis 5.0.0, A. Prašmu- 
tas 1.0.0, K. Badauskas 1.10.0, P. 
Burokas 5.0.0, J. Žukauskas 5.11.0, 
Kun. P. Butkus 5.0.0;

Iš Pietų Australijos: J. Miliaus
kas 1.0.0, J. Pyragius 1.0.0, R. Si
dabras 1.0.0, J. Juospaitis 1.0.0, 
G.B. Straukai 0.10.0, Jucevičiai 
2.0.0;

Iš Viktorijos: N. Butkūnas 1.0.0, 
N. Butkus 2.0.0, A. Šurna 1.0.0, 
National Inst. Co. 0.10.0, A. Ja
kubauskas 1.0.0, A. Krausas 2.0.0,
V. Vaitkus 0.5.4, J. Šilainis 0.10.0,
J. Jasulaitis 5.0.0, J. Balbata 1.0.0,
VI. Aglinskas 5.0.0, J. šeštokas 
1.0.0, J. Janulaitis 3.0.0, T. Gužas 
1.0.0, P. Vaičius 1.0.0, J. Valys 
5.0.0,

Iš Ca’nberros: J. Butkus 1.0.0,
K. Makūnas 1.0.0, P. Martišius 
1.0.0.

Iš Queenslanddo — A. Barz- 
dys 1.0.0.

Valdyba reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems aukščiau išminėtiems 
gerbiamiems savo rėmėjams. Jų 
nuoširdus atsiliepimas tebūna pa
skatinimu kitiems.

Nemažas skaičius tautiečių iki 
šiol neatsiliepė į mūsų prašymą. 
Ar ir Jūs būsite vienas iš Jų?

Lietuvių Namų “Dainava” 
Valdyba

BRISBANE

BANKSTOWN AS
PRANEŠIMAS

Pranešama, kad Lietuvių Na
mų “Dainava” visuotinas metinis 
narių susirinkimas įvyks š.m. bir
želio mėn. 11 d. (sekmadienį) 4 
vai. p.p. Dainavos salėje, East 
T-ce, Bankstowne.

Susirinkimui numatyta sekanti 
darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas; 2. 
prezidiumo sudarymas; 3. manda
tų komisijos pranešimas; 4. val
dybos ir revizijos komisijos pra
nešimai: a. pirmininko, b. iždinin
ko, c. revizijos k-jos; 5. praneši
mas vienų namų įsigijimo reikalu; 
6. valdybos rinkimai; 7. revizijos 
komisijos rinkimai ir 8. einamieji 
reikalai.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
reikalingam narių skaičiui, po 1 
vai. šaukiamas antras susirinki
mas, kuris bus laikomas teisėtu 
betkuriam narių skaičiui dalyvau
jant.

Narys, nedalyvavęs 3 metus iš 
eilės metiniame susirinkime arba 
neįgaliojęs kitą narį atstovauti 
save, išbraukiamas iš narių sąra
šo. Kad išvengus didelių pašto iš
laidų, atkreipiame dėmesį į tai, 
jog atskiri pranešimai nariams į 
šį susirinkimą nebus siuntinėjami.

Visų narių pareiga dalyvauti 
“Dainavos” namų,, savų namų, 
reikalų svarstyme.

Po susirinkimo įvyks pobūvis — 
šokiai, į kurį įėjimas visiems ne
mokamas.

Lietuvių Namų “Dainava" V-ba

dienos minėjimo programa išpildy
ta mūsų tautiečių, teturinčių tik 
6 — 14 metų amžiaus.

Siam paruošimui aukojo savo 
laiką ir kantrybę O. Kačinskienė 
ir V. Laurinaitis.

★

Tuoj pat ir toje pačioje vietoje 
įvykusiame Apylinkės narių (visų 
minėjimo dalyvių — apie 60 as
menų) susirinkime, kuriam pirmi
ninkavo K. Stankūnas ir sekreto
riavo žukelis, aptarti vietiniai rei
kalai ir išspręsti Apylinkės val
dybos p-ko V. Kaciūno pateiktieji 
klausimai.

Sekmadienio mokyklėlės reika
lai — ar ji turi veikti kiekvieną 
ar kas antrą sekmadienį, be to, 
ką daryti su tautiečiais, niekada 
nelankančiais parengimų ir ar su
sirinkimas pritaria, kad apylinkės 
valdyba įsigytų nuosavą rotatorių.

Nutarta: savaitgalio mokykla 
dirbs kiekvieną savaitę. Mokyto
jaus A. Kviecinskaitė ir V. Lau
rinaitis. Mokiniams kelionės išlai
das padengs apyl. valdyba.

Tautiečiams, kurie ir po daug
kartinių kvietimų niekada paren
gimų nelanko, pakvietimų nebe- 
siuntinėti ir rotatorių apylinkės 
valdybai įsigyti iš turimų kasoje 
santaupų.

Skautų veiklos atgaivinimo rei
kalu pavesta apyl. valdybai susi
tarti su skautų vietininku ir tėvų 
komitetu.

Po susirinkimo, apyl. valdybos 
suprašyti, vaišinomės “valdiška” 
baltinta — prasaldinta kavute su 
atsineštais užkandžiais ir parūpin
tu alučiu. Ten jaukioje draugijoje 
maloniai prabėgo kelios valandos, 
kol išsiskirstėme, turėdami viltį 
vėl kada susieiti.

Corindas Povels

SYDNĖJUS

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Gegužio 7-tos (sekmad.) popie
tę, sukviesti Brisbanės apyl. val
dybos, gausiai susirinkome St. 
Marie’s mokyklos klasėje, Sth. 
Brisbane, Motinos dienos minėji
mui.

Įeinančios motinos buvo pagerb
tos jau tarpduryje, nes papuoš
tos gėlių žiedais ir rūtomis.

Atskirai buvo susodintas pats 
jauniausias mūsų atžalynas, ap
supęs O. Kačinskienę, kaž ką pla
navo, tarėsi ir kažkam ruošėsi.

Minėjimą atidarė Marijos gies
me apylinkės vald. pirmininkas V. 
Kaciūnas ir, sukvietęs garbės pre- 
zidiuman ponias — Murauskienę, 
Rentienę ir Žukelienę, paprašė K. 
Sakalauską skaityti paskaitą.

Gerb. prelegentas rūpestingai 
paruoštoje jautrioje paskaitoje iš
kėlė visų laikų lietuvės motinos 
beribę savo vaikams meilę, pasi
aukojimą ir niekad nesibaigiantį 
rūpestį.

Tolimesnėje motinos garbei skir
toje programoje girdėjome: O. 
Kačinskienės ii’ vien tik mažųjų 
(žukelio, Laurinaitytės ir Lucku- 
tės) deklamavimą, klausėme jau
nutės Virg. Stankūnaitės piano 
skambinimo, O. Kačinskienės va
dovaujamo vaikučių mišraus cho
relio dainuojamų net trijų liau
dies dainelių, žiūrėjome sesučių 
Luckučių ir jų draugės australai- 
tės šokamo čigonės šokio su žvan
gučiais (išmoktas šio krašto mo
kykloje) ir gėrėjomės jaunučio 
žukelio akordeono solo.

Programos pabaigoje išgyveno
me tikrą dvasinę įtampą, kai tas 
pats chorelis O. Kačinskienės va
dovybėje švelniais balseliais užgie
dojo ir išvinguriavo “Lietuva, Tė
vyne Mūsų.”

Kaip matėme ir įsitikinome^ š. 
mt. Brisbanės apylinkės Motinos

MALDA IR REPREZENTACIJA
Birželio mėn. 4 d. dalyvaudami 

iškilmingoj Dievo Kūno procesi
joj Manly ne tik išreikšime pa
garbą Šv. Sakramentui kaip ti
kintieji, bet ir kaip lietuviai re
prezentuosime save, o ypač savo 
persekiojamą ir kenčiančią Tėvy
nę prieš tūkstantines minias šio 
krašto katalikų ir žiūrovų.

Kuo daugiau puoškimės tauti
niais rūbais: vaikučiams nesunku 
juos naujus pasiūti, o vyresnieji 
— ponios viena kitai skolindamos, 
kad visi turimieji tautiniai rūbai 
puoštų mūsų eiseną: prie vėliavų 
prie kryžiaus ir gretose.

Padėkime ir visiems norintiems 
nuvykti, pasiūlydami pavėžėti sa
vo mašina.

Nežiūrint kur nukreiptų judė
jime ar išsklaidytų — susirinkime 
visi į Vivian Street — skirta vi- 
soms tautinėms grupėms susiri
kiuoti. (Tai paskutinė T raidės 
akla gatvelė ant kalno kairėje 
pusėje). Iš čia prisijungsime eise
nom Būti jau ten 2 vai. p.p.

Tą sekmadienį — birželio 4 d. 
tebus tik vienos pamaldos Ban
kstowne St. Brendan’s bažny
čioje 10,45 vai.

PAMALDOS
Gegužės 28 d. pamaldos Went- 

worthville karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Gegužės 28 d. Wollongong lie
tuviams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. p.p. Po šv. Mišių bus gieda
mos gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos Camper
downe kas sekmadienį giedamos 
po (12 vai.) lietuviškų pamaldų.

Gegužės 31 d. užbaigimas ge
gužinių pamaldų Bass Hill koloni
joj 6 vai. 30-min.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad dėl susidariusių 

gyvenimo sąlygų turiu pasitraukti 
iš Bankstowno apylinkės valdybos 
vicepirmininko pareigų, Sydnėjaus 
ateitininkų vadovybės, “Dainos” 
choro, “Rožyčių” okteto ir’įgalio
tinio pareigų prie Bankstowno 
liet, namų valdybos.

Linkiu visiems šiems vienetams 
našaus darbo ir gražios ateities 
veiklos.

Pirmajai progai pasitaikius, aš 
vėl būsiu su Jumis.

Laikinas mano adresas:
Assist, station master, Etallong, 

N.S.W.
Su augšta pagarba —

A. Kramilius

< >. « ‘

Visi eisime į “Mūsų Pastogės” “

SPAUDOS BALIU
kuris įvyks š.m. rugsėjo 2 d. (šeštadienį) “

- ► < ►

■■ GRAŽIOSIOSE “
GRACE BROSS. SALĖSE, SYDNĖJUJE ■■

-- 
X► ” •>

Šiai šventei, kuri būna tik kartę, metuose, jau “
x ► X «■

“ dabar pradekime ruoštis! "
• ► X >.
- ► X »
- ► X .

t FRUIT MARKET AND MILK BAR
t TRIMARCHI & SONS
I šalia naujos vaistinės Cabramatta Rd., Cabramatta East .. 
t GERIAUSIOS RŪŠIES DARŽOVĖS IR VAISIAI.
I Pristatoma į namus. «►
+++++++♦+♦♦ ♦♦♦♦

steigiamą kooperatinę kredito 
draugiją galutinai. suformuoti ir 
įregistruoti vietos valdžios įstai
gose.

Steigiamos draugijos įstatuose, 
tarp kitų tikslų, numatoma savo 
nariams padėti kurtis prekyboje, 
amatuose ir kitose laisvose profe
sijose, todėl susirinkime laukiami 
gausiau dalyvaujant ir mūsų ben
druomenės jaunosios kartos ats
tovai, kurie dabar dar mokyklose 
tebesiruošia vienokiai ar kitokiai 
būsimai profesijai.

Iniciatoriai

PAJIEŠKOJIMAS
★ Jieškomas Vytautas Sapka, 

sūnus Jurgio, kilęs iš Rokiškio 
aps., Kamajų vis.

1949 m. pajieškomasis gyveno 
šioj darbovietėj: Britains Bricks 
& Pipes, Darra, Brisbane, Austra
lia.

Jieško p. VI. Žilėnas, 133 N.
14 Ave., Melrose Park, Ill., U.S.A.

MELBURNAS
STEIGIAMO BANKO 

INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS

Visi Melburno lietuviai kviečia
mi š.m. birželio mėn. 4 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. atvykti į St. 
John’s parapijos salę, kampas 
Hoddle st. ir Victoria Pde., East 
Melbourne, steigiamos Melburno 
lietuvių kooperatinės kredito drau
gijos informaciniu susirinkimam

Susirinkime išsiaiškinsime stei
giamos ekonominės organizacijos 
tikslus, susipažinsime su pagrin
diniais vietos kooperatyvų įstatų 
nuostatais.

Stebint vietos lietuvių ekono
minio ir socialinio gyvenimo reika
lavimus, tokios draugijos jsteigti- 
numas neabejotinai reikalingas ir 
naudingas. Todėl šiame susirinki
me parinksime tinkamus asmenis

f:

t.t

t.tt.t
::

V
V 8
«

VILNIUJE PAGIMDĖ TRIS 
MERGAITES

Kaderiškių sovchozo melžėja 
Jadvyga Visockienė Vilniaus li
goninėje pagimdė tris mergaites. 
Motina ir naujagimės jaučiasi ge
rai.

PAVERGTŲJŲ SEIMO 
PIRMININKAS

V. SIDZIKAUSKAS MANILOJE
Azijos Tautų Anti-Komunistinės 

Lygos pakviestas Pavergtųjų Sei
mo pirmininkas V. Sidzikauskas 
balandžio 27 išskrido dalyvauti 
Lygos Kongrese. Kongresas vyks
ta balandžio 30 — gegužės 3 d.d. 
Filipinų sostinėje Maniloje. Kon
greso darbotvarkėje — komunisti
nis imperializmas bei jo taktika 
Azijoje ir anti-komunistinės ko
vos tarptautinis solidarumas. Pa
vergtųjų Seimo pirmininkas grįžo 
gegužės 9 d.

Melburno liet, studentai maloniai kviečia ir širdingai geidžia 
susitikti su visa lietuvių bendruomene per balių, kad suglaus- 
dintų ryšius tarp senosios, dabartinės ir jaunosios kartos.

MELBURNO LIETUVIŲ STUDENTŲ

BALIUS
įvyks birželio 2 d., penktadienį,

RICHMOND TOWN HALL
PRADŽIA 7.30 V.V., PABAIGA 2 V. RYTO.

ne
pe

Jeigu kas iš tautiečių'manytų, kad baliuje jaūsis vienišu, tai 
pataisomai suklystų. Baliuje dalyvaus ir maloniosios mūsų 
nios bei panelės, todėl bus gražios progos naujoms pažintims.

ši

i) I §
g 
s 
f
I

£ SKAUTŲ “A U Š R O S” TUNTAS £

£ Š.M. GEGUŽIO 27 D. (ŠEŠTADIENĮ)
£ RENGIA £

TRADICINĮ 
j KAUKIU BALIU - | 
I KABA AVALĄ' I
>: k u r i s v y k s p u i k i o j e >•

£ CIVIC HALL SALĖJE CABRAMATTOJE £
Gros “Spaudos Baliaus” kapela, vadovaujama A. Federoff.

£ Veiks turtingas Senųjų Skautų Židinio rengiamas bufetas. £ 
£ Be to, bus įdomi fantinė loterija, kaukių paradas bei kitos 
M pramogis ne tik jauniems, bet ir vyresniems.
S Kaukės nusimaskuos 11 vai. vakaro, kurių pirmos trys £
£ geriausios bus premijuotos. £
£ Kaip praeitis rodo, tradiciniame skautų rengiamame karna- !♦! 
H vale dalyvauja daug svečių, tai nedelskite užsisakyti staliukus 
>: ar įsigyti bilietus jau iš anksto pas “Geležinio Vilko” būrelio £ 
£ vyčius, ar skambinant “Mūsų Pastogės” redakcijos telefonu — £ 
£ UB 3680, ar kasoje prie įėjimo. !♦!
£ PRADŽIA 7 V.V. PABAIGA 2 VAL. RYTO. £

Įėjimas — 15 šil. £
£ PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ STOVYKLAVIETEI GERINTI. £
£ “AUŠROS” TUNTAS £
£ £
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