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UŽMIRŠTAS
REIKALAS

Kiekvienais njetais jungtinė
mis pabaltiečių jėgomis arba 
kaikur ir atskirai minime birže
lio trėmimus. Šių minėjimų tiks
las dvejopas: stiprinti savyje 
ryžtų pasiprieinti ir pastoti ke
lią okupanto brutalumui, kurio 
liudininkais mes patys daugu
moj esame ir drauge skelbti ki
tiems ne vien tik tautos išgyven
tas ir tebeišgyvenamas kančias, 
bet dar daugiau atidengiant fak
tus parodyti pasauliui, kokiomis 
priemonėmis rusai vykdo savo 
taikos programų. Šie minėjimai 
jau virto tradicija ir jie turi sa
vo prasmę. Nežiūrint mūsų pas
tangų birželio trėmimų minėji
mai yra didžiulis skundas, ku
ris, kaip žinome, retai kada bū
na galingųjų išgirstas. Ašaros ir 
skundas tik suminkština sopulį 
ir palengvina kenčiančiam. Ki
tam, nuošaly stovinčiam, o ypač 
mūsų jaunimui, kuris to viso te
roro nėra matęs ar išgyvenęs, 
gali susidaryti įspūdis, kad lietu
viai temoka tik ašaroti ir skųs
tis — herojų dienos pasibaigu
sios su nepriklausomybės kovo
mis. Klystų visi tie, kurie remtų
si tokiomis išvadomis: lietuvis 
skundžiasi, nes daug kenčia, ta
čiau jis taip pat yra akcijos ir 
kovos žmogus, kada išsisemia 
jo kantrybė, ir reikalas liečia 
laisvę ar egzistenciją. Kovoje už 
laisvę lietuviai daugeliui gali bū
ti nepamainomu pavyzdžiu.

Netruko praeiti kelios dienos 
po rusų siautėjimo ir teroro kraš
te, kai visa tauta pakėlė ranką 
prieš tą patį teroristų — rusų. 
Tai atmintinas visos tautos su
kilimas 1941 m. birželio 22-23 
dienomis. Tas sukilimas buvo 
toks spontaniškas, kad minimo
mis dienomis susidarė apie 100. 
000 sukilėlių armija, kuri palau
žė bet kokį rusų pasipriešinimą 
prieš įžygiuojančius vokiečius. 
Šio sukilimo metu žuvo virš 
2.000 jaunų sukilėlių.

Ano meto lietuvių sukilimas 
buvo tiek reikšmingas, kaip kad 
ir vengrų sukilimas 1956 m., tik 
jo garsą nustelbė tuo metu be- 
sirutulioją karo įvykiai. Apie jį 
buvo daug rašyta ypač neutra
liųjų kraštų spaudoje. Pačiai 
tautai jis yra kapitalinis įvykis, 
turįs didelės ir politinės reikš
mės. Nė viena rusų pavergta 
tauta, išskyrus vengrus, tokio 
kredito neturi. Taigi, minint bir
želio išvežimų tragediją nepami
nėti šio taip tautai reikšmingo 
įvykio, būtų apsilenkimas su 
svarbiais faktais, kurie kiekvie
nu atveju mūsų rankose galioja 
kaip stiprūs kozeriai. Mūsų pa
čių apsileidimas, jeigu mes juos 
nutylime. Jeigu ruošiant bendrų 
birželinių minėjimų drauge su 
latviais ir estais mums gal ir 
nebūtų labai solidaru išsiskirti, 
tai juo labiau šis sukilimo minė
jimas rengtinas mūsų pačių tar
pe, ypač akcentuojant jaunimui 
tautos ryžtų ir heroizmų. Rodos, 
pereitais metais Sydnėjuje šalia 
bendro ir iškilmingo birželio mi
nėjimo buvo dar surengtas šalia 
to kitas tik lietuviams. Toks pa
ralelizmas ne tik kad neturi rei
kiamos reikšmės, bet netgi kliu
do, nes daugelis vietoj nuėję į 
bendrą pabaltiečių minėjimą su 
kviestiniais svečiais ir bent skai
čiumi dalyvavę protesto demon-

MAIRONIS (žiūr. straipsnį psl. 3)

LIETUVIO REŽISIERIAUS 
SĖKMĖ

Neseniai skaitėme Mūsų Pas
togėje, kad canberiškis Algis 
Butavičius sėkmingai pa
statė Canberra teatre amerikiečio 
dramaturgo Tennessee Williams 
dramų “Orpheus Descending”. Ši
sai pastatymas buvo labai palan
kiai įvei-tintas australų spaudoje 
ir taip pat publikos. Nors ir pra
ilgintu sezonu šis pasisekimas ne
pasibaigė, bet padrąsino jaunų re
žisierių stoti į valstybinį dramos 
konkursą. Dalyvaujant šiame kon
kurse vaidinimas turėjo būti žy
miai sutrumpintas, kas ypač ap
sunkina režisieriaus darbą. Nežiū
rint to susilaukta tikrai gražių 
rezultatų: iš dešimties statytų 
vaidinimų, atsivežtų.iš įvairių vie
tovių, Algio Butavičiaus pastaty
mas buvo labai gerai įvertintas 
ir konkurse pripažintas pirmuoju 
su ypatingais pagyrimais pačiam 
režisieriui už veikalo interpreta
cijų, kurio prasmė lengvai • gali 
dingti australų scenoje dėl savo 
tipiškai amerikietiškų savybių. 
Algis Butavičius visus sunkumus 

stracijoje pasitenkina atvykdami 
tik į lietuvišką uždarų. Išven
giant to, geriau jau surengti bir
želio sukilimo paminėjimą, drau
ge paminint ir per pirmąjį ant
rosios okupacijos dešimtmetį su
dėtas Lietuvos partizanų aukas, 
(apie 50,000) nes Lietuvoje vy
kusi partizaninė akcija yra ne 
kas kita, kaip tik ano birželio 
sukilimo organiška tąsa. Akcen
tuojant šį didžiulės reikšmės tau
tos įvykį nereikėtų pasitenkinti 
minėjimais, o išleisti specialų 
leidinį vien tik tam sukilimui 
pavaizduoti, patiekiant doku
mentinę medžiagą ir faktus su 
atitinkamomis išvadomis. Dau
gelis to sukilimo organizatorių 
ir vadų yra laisvajame pasauly
je, ir tokiame leidiny faktai būtų 
iš tiesioginių šaltinių. Tų pačių 
sukilėlių apsčiai turime ir Aus
tralijoje. Šia proga ne vienas jų 
galėtų kad ir toj pačioj Mūsų 
Pastogėje paskelbti savo atsimi

įveikė ir konkurse surinko iš ga
limų 100 taškų 75. Pirmoji premi
ja — 100 gvinėjų, kurios eina į 
teatro iždą, o didžiulė sidabrinė 
taurė dabar puošia p.p. Butavičių 
butų.

Šio sėkmingo veikalo režisierius 
Algis Butavičius yra tik 26 metų, 
ir šis veikalas yra pirmasis jo pa
statymas. Jau ketveri metai, kaip 
jis darbuojasi su Canbeira teat
ru, bet anksčiau jis tiktai rūpi
nosi apšvietimu ir dekoracijomis. 
Jau antri metai jis yra narys Can- 
berros teatro organizaciniame ko
mitete. Pereitų metų pabaigoje 
jis ryžosi išbandyti dar vienų te
atro sritį — režisūrų, kuri, žino
ma, reikalauja daug daugiau dar
bo ir laiko. Bandymas baigėsi di
deliu Algio laimėjimu. Po šio 
sėkmingo ir net premijuoto pasta
tymo Algis Butavičius numato 
griebtis naujų pastatymų. Reikia 
tikėtis, kad jauno režisieriaus 
sėkminga pradžia bus tvirtas pa
grindas jo teatrinei karjerai.

k.

nimų pluoštelį iš savo akcijos. 
Tai jau būtų kaip tik to sukilimo 
dokumentavimas, kurio detalės 
kiekvienu atveju turi didelės 
svarbos.

Pernai, Amerikoje minint to 
sukilimo dvidešimtmetį (ir, gali
mas daiktas, pirmą kartą iš vi
so), vienas to sukilimo aktyvus 
dalyvis S. Daunys taip rašė: 
"Mes kiekvienais metais su dide
liu skausmu prisimename bai
siuosius birželio trėmimus 1941 
m., kuriais pradėtas lietuvių tau
tos naikinimas. Bet kodėl mes 
tylomis apeiname 1941 m. suki
limų ir jo gausias aukas? Mes 
minime tik skausminguosius įvy
kius ir naujajai kartai pristato
me lietuvius, kaip ašarojančių 
žmonių tautą. O lietuviai yra ko
vojanti tauta. Tai liudija 1941 
m. sukilimas ir vėliau sekusios 
rezistencinės ginkluotos kovos” 
(Draugas, 1961 m.)

V.K.

Pietryčių Azijoje karsta
Pietryčių Azijoje, Thailande 

prasidėjo aršios partizaninės ko
vos komunistinių partizanų, in
filtruotų iš Kinijos ir Laos. Pas
kutiniu metu krašte padėtis posi- 
darė labai kritiška, kad šalies vy
riausybė ėmė šauktis skubios ki
tų kraštų pagalbos. Pagal Pietų 
Azijos ir Pacifiko kraštų paktų, 
paktų pasirašiusios valstybės, kur 
įeina tarp kitų USA ir Australi
ja, reikalui esant teikia net mili- 
tarinę pagalbą. Pereitų savaitę 
Amerika jau iškėlė savo karinius 
dalinius. Australija po ilgų deba
tų sutiko pasiųsti savanorius į 
Thailandą. šia akcija labai pasi
piktino Rusija ir raud. Kinija.

SKAITYTOJŲ ANKETA
Kovo pradžioje buvo paskelbta 

M.P. skaitytojams anketa su ati
tinkamais klausimais, daugiau lie
čiančiais bendruomenės laikraščio 
turinį. Atsakymų terminas buvo 
nustatytas ligi kovo 31 dienos. J 
anketų atsiliepė 207 skaitytojai. 
Reikia pastebėti, kad skaitytojai 
labai gyvai į tai reagavo, ir tuo 
reikia labai džiaugtis, nes tai liu
dija, kad mūsų žmonės domisi 
savo spauda ir ja rūpinasi. Iš 
daugybės pasisakymų, kurie yra, 
žinoma, daugiau individualūs ir 
asmeniški, juos susumavus gali
ma pasidaryti sekančias išvadas. 
Pasekime anketos klausimų eilę ir 
palyginkime, kaip skaitytojai pa
sisakė į juos procentais.

1. Ar esate patenkintas M.P. 
dabartiniu lygiu?

Teigiamai pasisakė 63 proc.
Neigiamai 5 proc.
Nepasisakė 32 proc.
2. Ar norite, kad M.P. apsiribo

tų tik gryna laikraštine informa
cija, ar drauge pageidautumėte, 
kad laikraštis keltų, gvildentų ir 
pasisakytų visais mūsų bendruo
menę liečiančiais klausimais?

Laikraštinė informacija 12 proc.
Visaijs Bendruomenėb reika

lais 65 proc.
Nepasisakė 23 proc.
3. Kokios rūšies straipsniai bei 

informacija labiausiai domina ta
ve:

Pasaulėžiūriniai 23 proc.
Istoriniai 9 proc.
Visuomeniniai 7 proc.
Politiniai 7 proc.
Įvairūs 14 proc.

Nepasisakė 40 proc.

21.500 EGZ. “PRAVDOS’ 
LIETUVAI

Vilniaus radijas gegužės 5 d. 
paskelbė, kad į Lietuvos miestus, 
rajonus, kolchozus kasdien pris
tatoma daugiau kaip 21.500 egz. 
Maskvos “Pravdos”. Į Vilnių dien
raštis pristatomas tą pačių dieną 
ir jį skaito per 7.000 vilniečių. 
Kauną pasiekia 3.500 egz., Klai
pėdą — 2.300. Tik Vilniuje vei
kia per 4.000 vad. visuomeninių 
įgaliotinių, kurių pareiga sovieti
nį. laikraštį ar žurnalą įpiršti 
kiekvieno gyventojo šeimai. Ge
gužės 5 d. visoje sov. s-je atšvęs
ta 50 metų “Pravdos” sukaktis.

(E.)
•

Mokslininkai spėja, kad astro
nautai erdvėje, veikiami magne
tinių jėgų, gali išprotėti.

Kruščiovas paskutinėje savo kal
boje griežtai perspėjo Ameriką 
liautis vaidinus tarptautinę poli
cijų. “Tėra tik laiko klausimas, 
ir amerikiečiai bus išmušti iš 
Tailando”, savo kalboje garanta
vo Chruščiovas. Chruščiovas da
bartinę padėtį Thailande lygina 
su Korėjos įvykiais 1950 m. Jis 
laimina maištininkus, šiuo metu 
Thailande yra apie 3000 ameri
kiečių karių, ir reikalui esant dar 
bus pasiųsta sustiprinimų. Iš Lon
dono ir Paryžiaus gerai infor
muoti šaltiniai padėtį Pietų-Rytų 
Azijoje laiko labai kritiška, ir bi
jomasi, kad gali įsiliepsnoti tre
čiasis pasaulinis karas. Kiniečiai

Koks M.P. skyrelis Tamstos la
biausiai skaitomas?

Skaitytojų Nuomonės ir Kiek 
aš sužinojau 19 proc.

Sporto skyrius 9 proc.
Studentų Žodis 7 proc.
Jaunimo kvieslys 5 proc.
Įvairūs 5 proc.
Visi įdomūs 55 proc.
4. Kokiomis temomis pageidau

tumėt straipsnių ar informacijų?
Žinios iš Lietuvos 21 proc.
Lietuviai pasaulyje 14 proc.
Žinių apie išradimus 5 proc.
Vaikų skyriaus 5 proc.
Įvairių 40 proc.
Nepasisakė 15 proc.
5. Kuo jūs džiaugiatės Mūsų 

Pastogėje?
Šis klausimas savo prasme iden

tiškas su pirmuoju, tad atsaky
mai procentualiai panašūs. Apie 
50 proc. padavusių anketas skai
tytojų pasisakė prieš polemikų.

6. Kokių priemonių siūlymumėt 
M.P. finansinei padėčiai gerinti?

Kelti prenumeratų 30 proc.
Nekelti kainos 19 proc.
Prašyti paramos iš kitur 12 

proc.
Telkti lėšas įvairiais keliais 23 

proc.
Nepasisakė 16 proc.
Iš grožinės literatūros skaity

tojai vienodai pasisako, kad jos

NATO ATSAKĖ Į VLIKO 
MEMORANDUMĄ

Ryšium si VLIKo Vykd. Tary
bos pasiųstu memorandumu į Atė
nus (ten įvykus NATO 15 valsty
bių užs. reikalų ministerių konfe
rencijai), iš NATO gen. sekreto
riaus pavaduotojo politiniams rei
kalams R. W. J. Hooper’io gautas 
padėkos raštas. Drauge pažymė
ta, kad NATO tarpt, sekretoriatas 
su dėmesiu priėmė minėtą VLIKo 
memorandumą. . (E.)

IŠ LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
VAŠINGTONE

Geg. 2 d. Lietuvos Atstovas ir 
p. Kajeckienė dalyvavo JAV Pre
zidento ir Ponios J. F. Kennedy 
oficialiame priėmime Balt. Rū
muose.

Bal. 29 d. Lietuvos Pasiuntiny
bėje lankėsi JAV teisingumo mi- 
nisterio R. Kennedy žmona su 
sūnum.

Geg. 4 d. prezidentui J. F. Ken- 
nėdžiui pakvietus Lietuvos Atsto
vas J. Rajeckas išvyko dalyvauti 
aviacijos pratimų stebėjimą į Eg- 
lin aviacijos bazę, Floridoje. (E.) 

su dideliu pasipiktinimu žiūri į 
amerikiečių siunčiamus karinius 
pastiprinimus Thailande ir prana
šauja, kad čia amerikiečiai skau
džiau nudegs pirštus, negu ka- 
dais Korėjoje. Kiniečiai jokiu bū
du negalės toleruoti Amerikos 
karinių prietilčių Kinijos pasieny
je. šitokie grasinimai pranašauja 
atvirų raud. Kinijos intervenciją 
į Thailando ir Laoso reikalus. Vė
liausiais pranešimais Laoso dali
niai, vadovaujami amerikiečių 
karininkų, atsiėmė iš komunistų 
du miestus.

Kalbėdamas apie nusiginklavi
mo pakto sudarymą Chruščiovas 
narsiai užakcentavo, kad kapita
listinės valstybės atmeta rusų siū
lomą nacionalinę kontrolę ir per
ša internacionalinį kontrolės or
ganą, su kuriuo bolševikams esą 
nepakeliui ir priėmimas kapitalis
tų siūlomų sąlygų būtų pasitrau
kimas iš kelio. “Nuo pat savo gi
mimo dienos mes niekad ir nie
kam nesame davę kelio ir tam juo 
labiau dabar nepasirengę” — už
tikrino Chruščiovas.

būtų kiekviename numery, ne
svarbu kas — eilėraščiai, nove
lės, nuotykiai ir pan. Kiti pagei
dauja daugiau originalios, lietu
viškos literatūros. Iš ligi šiol pa
sireiškusių bendradarbių M. P-je 
skaitytojų labiausiai skaitomi ir 
laukiami Andriušis, Kazokas, ži- 
žienė, Doniela, Kedys, Kikilis, 
Krausas, Procuta ir kt. Daug 
skaitytojų patenkinti visais, kurie 
tik rašo.

Mūsų Pastogės dabartine kryp
timi ir laikysena patenkinti 63 
proc. visų anketas padavusiųjų.

Dėkojame nuomones pareišku- 
siems skaitytojams ir džiaugia
mės tokiu nuoširdžiu bendradar
biavimu. Redakcija ir leidėjas 
stengsis, kad skaitytojų pageida
vimai būtų išpildyti, šie pageida
vimai juo lengviau būtų išpildo
mi, jei patys skaitytojai kaip ga
lima daugiau rašytų, ypač labai 
reikalingos informacijos iš vieti
nio gyvenimo.

M. P. Leidėjas ir 
Redakcija

NAUJOJI SUOMIŲ 
VYRIAUSYBĖ

Po ilgų pasitarimų sudaryta 
naujoji Suomijos vyriausybė, at
stovaujanti dešiniųjų ir vidurio 
partijų parlamentinei daugumai. 
Vyriausybės vadovas Karjalainen 
priklauso tai pačiai agrarų parti
jai, kaip ir valstybės prezidentas 
Kekkonen. Naujoji Suomijos vy
riausybė, kaip nurodoma jos pas
kelbtoje programoje, užsienių po
litikoj tęs pokarinę kryptį, ska
tindama taikingą raidą bendrai 
tarptautinėje politikoje ir ypa
tingai šiaurės Europoje, švedų 
spauda su pasitenkinimu sutiko 
žinią apie pasibaigusią Suomijos 
vyriausybės krizę, bet drauge iš
reikštas apgailestavimas, kad vy
riausybėje nedalyvauja suomių 
socialdemokratai, Maskvos labiau
siai nemėgstama suomių partija.

•
Kitas amerikietis astronautas 

Malcolm Scott Carpenter parink
tas skridimui aplink žemę. Jo 
kelionė tris kartus aplink žemę 
buvo numatyta pereitą savaitę, 
bet dėl techniškų ir atmosferinių 
kliūčių trumpam atidėta.

1



2 mūsų pastogė 1962 m. gegužio 23 d.

Nereikia nė rašyti, kokiomis 
nuotaikomis, artinantis antrajai 
raudonųjų pavergėjų bangai, pa
likome savo gimtuosius namus, 
dažnas tėvus ir viską, kas taip 
miela, sava ir brangu buvo. Atsi
dūrėme Vokietijoje, Švedijoje, 
Austrijoje ar kitame, vakarų Eu
ropos krašte. Nenorėjome tapti 
okupanto aukomis. Svetur tiek 
kelionėje, tiek stovyklose ar dar
be ištempę ausis klausėme, ar ne- 
nugirsime gimtojo žodžio. Išgirdę 
džiaugiamės ir teiravomės: “Kaip 
malonu — Jūs lietuvis?” Ir ga
vę, žinoma, teigiamą atsakymą 
vienas kitą apipildavome įvairiais 
klausimais — iš kurios vietovės, 
kur važiuoja, kur gyvena, ar yra 
daugiau tautiečių ir t.t. Tai buvo 
karo ir pokario tautiečių, atsidū
rusių laisvajame pasaulyje, pa
grindinis susitikimų pokalbis.

RELIGIJA IR ŽYDAI
SOVIETINĖJE RUSIJOJE

Kokia šiuo metu Sovietų Sąjun
goje bažnyčios padėtis, jos san
tykiai su komunistiniu režimu, 
antisemitizmo reiškiniai — apie 
tai kiek būdingų žinių savo įspū
džiuose iš .kelionės į Sovietiją pa
skelbė “New York Times” ben
dradarbis Harrison E. Salisbury. 
Jis teigia? kad šiuo metu Sovietų 
S-je ortodoksų tikinčiųjų galį 
būti 50 milionų (kiti šaltiniai nu
rodo 30 mil. — be to, tiems milio- 
nams tikinčiųjų veikia tik 5 dva
sinės seminarijos ir dvi akademi
jos), jų skaičius nemažėja ir tai 
kelia nerimą komunistinių akty
vistų tarpe. Partijos sluogsniuose 
keliamas klausimas — ar gali bū
ti, kad po daugiau kaip 40 metų 
partinės propagandos, priespau
dos ir kitokių persekiojimų, vis 
dar esanti stipri bažnyčios įtaka?

Dabar pati partija, teigia Sa
lisbury, įsitikino, kad ateistinė 
propaganda dažnai naudoja pri
mityvias priemones. Dabar jau 
sukrusta leisti naujas, ne tiek 
primityvias ateistinio auklėjimo 
knygas. Sustiprinta ateistinė pro
paganda mokyklose. Kiek užda
ryta Sovietijoje ortodoksų tiky
bos bažnyčių, tiksliai sunku nu
statyti. Pagal amerikiečių kores
pondentą, daugiau bažnyčių esą 
uždaryta srityse, kurias sovietai 
prisijungė po antrojo pas. karo.

Iš visų tikybinių bendruome
nių Sovietų S-je daugiausia plin
ta baptistų judėjimas. Jaunimo 
spauda juos labiausiai ir puolanti. 
Tačiau pats didžiausias partijos 
pyktis esąs nukreiptas prieš ma
žąsias sektas, kaip Jehovos liu
dytojus ar adventistus — jos lai
komos esančios veikiamos užsie
nių, tad nesunku jas ir apkaltin
ti turint “subversyvinį” pobūdį.

Kokia ateitis laukia žydų? Ar 
galima kalbėti apie Sovietijoje 
esantį antisemitizmą? Taip — tei
gia Salisbury — dabar nebėra 
pogromų prieš žydus, jie nesiun- 
čiami tremčiai į Sibirą, bet... an
tisemitizmo reiškiniai atsiranda. 
Tai daugiau liečia kai kurias Uk
rainos provincijas, Gudiją, Molda
viją. Tačiau, kaip teigia diploma
tai Maskvoje, nesą sunku paste
bėti prieš žydus nukreiptos ten
dencijos. Tų pačių diplomatų nuo
mone, sovietinis režimas jaučiąs 
dėl žydų baimę. Komunistų par
tija, iš vienos pusės, prisibijanti 
kiekvienos, ne komunistinės ben
druomenės, ir, antra — tai par
tijai nepatinka, kad žydai palai- 
ką ryšius su savo tikybos išpa
žinėjais visame pasauly ir pakar
totinai yra pareiškę savo simpa
tijas už Izraelį, čia komunistams 
jau atsiranda “saugumo klausi
mai” ir nestebėtina, kad Izraelio 
atstovai, ypatingai diplomatai 
dažnai apkaltinami amerikiečių 
žvalgybos šnipais ir agentais.

Vis dėlto, kaip teigia “N.Y. 
Times” atstovas, šiuo metu žydai 
Sovietijoje yra susiradę stiprių 
sąjungininkų sovietinių intelek
tualų tarpe. Ne tik S. Rusijoje, 
bet ir Vakarų pasaulyje jau pa-

LAIKAS SUSIPRASTI
RAŠO KĘSTUTIS DAUMANTAS

Iš stovyklų išvykome kas kur 
sau. Čia, į šiuoš plačiuosius Aus
tralijos plotus atvykome, paly
ginti, negausus mūsų tautiečių 
būrys. Plačiai pabirome, tačiau' ir 
vis tokiomis pačiomis nuotaiko
mis, kurias turėjome palikdami 
savo žemę.

Ir vėl iš naujo pradėjome vieni 
kitų jieškoti miestuose, tankių 
miškų kirtimuose, cukraus nen
drynuose, akmenų skaldyklose, o 
šventadieniais bažnyčių švento
riuose. Ir vėl išgirdę lietuvišką 
žodį džiaugėmės ir sakėme: — 
kaip malonu: Tamsta lietuvis. 
Kaip miela saviškius sutikti.

Tačiau nei anuomet Vokietijo
je, nei atvykę į Australiją sutik
to tautiečio niekados neklausėme: 
“Ar tamsta katalikas, liuterionas, 
krikščionis demokratas, liaudinin
kas, tautininkas ar koks nors ki- 

garsėjo Eug. Jevtušenko vardas. 
Jis drauge su sovietų liberalais 
aktyviai dalyvaus kovoje prieš pa
sireiškiantį antisemitizmą.

Salisbury toliau pabrėžia, kad 
sovietų valdžia ir toliau varanti 
prieš žydus nukreiptą programų. 
Pvz., vienoje buvusių žydų tvir
tovių — Kijeve seniau buvo visa 
eilė sinagogų, o dabar telikusi tik 
viena. Kijeve buvę nužudyta daug 
žydų, tačiau turistas niekur ne
pastebės bent ir paminklinės len
tos apie žuvusius žydus. Esą, vi
soje eilėje vietovių, kaip Rygoje, 
Kijeve, Vilniuje ir Taškente žy
mūs, įtakingi žydų vadovai buvę 
priversti pasitraukti ir jų vietoje 
atsiradę labiau režimui paklus
nūs žydai. Kai kur sudaromas žy
do vaizdas — tai turįs būti “gud
rus, mėgstąs kyšius ir girtavimą 
žmogus...”. Pagaliau, šį tą pasa
ko neseniai Vilniuje ir kitur įvy
kusios spekuliantų bylos — nu
teisti piliečiai tik su grynai žy
diškomis pavardėmis.

Tačiau dar nereikėtų šių dienų 
antisemitizmo reiškinių lyginti su 
Stalino laikais buvusiais. Pavz., 

SOVIETŲ IMPERIJALIZMO 
PARODA NAUJOJE 

ZELANDIJOJE

Naujosios Zelandijos Baltų Klu
bas Aucklande, talkininkaujamas 
lietuvių, latvių, estų, vengrų ir 
lenkų tautinių bendruomenių, su
organizavo Pavergtųjų Europos 
Tautų Asemblėjos fotografinę pa
rodą, išryškinančią sovietų rusiš
kąjį imperializmą. Paroda įvyko 
Aucklando rotušės koncertinėje 
salėje nuo 26 iki 29 balandžio.

Paroda oficialiai atidaryta N. 
Zelandijos parlamentaro Roberto 
Muldoon. Jis ragino Zelainld^ijos 
gyventojus pabusti iš apolitinio 
miego ir suprasti, kad šio krašto 
demokratiškam gyvpnsmo būdui 
grąso komunistinis imperializmas, 
kuris pavergė Rytų Europą ir di
delius plotus Azijoje. “Mes nega
lime pamiršti komunizmo aukų, 
nes jie krito gindami ne tik savo, 
bet ir mūsų laisvę”, pabrėžė kal- 
bįėtoas.

Meninę programą išpildė mišrus 
estų choras, vedamas dirigunto 
P. Mutt, ir Janina Francka pa
skambindama Chopeno Laidotuvių 
Maršą ir Revoliucinį etiudą. Pa
rodos atidarymą telegramomis 
sveikino keli vyriausybės ministe
rial ir parlamentarai.

Tą patį vakarą N. Zelandijos 
radiofonas per visą savo stočių 
tinklą paminėjo parodos atidary
mą. Per sekančias tris parodos 
dienas buvo suorganizuotos spe
cialios programos su kalbėtojais 
ir apžvalginėmis filmomis. Kalbė
tojų tarpe buvo Aucklando Mies
to Tarybos narys R.C. Savory, 
Aucklando Visuomenės Reikalų

tas “inininkas”? Toks klausimas 
būtų įžeidimu buvęs. Kiekvienas 
paklaustasis būtų tikrai pagalvo
jęs — ar tam tautiečiui viskas 
namie, ar koks varžtelis galvelė
je neatsipalaidavęs?

Kaip kas išmanėme, skubėjome 
kurti savo gyvenimą, o drauge 
jutome gyvą-reikalą burtis, kad 
galėtume susitikę sava kalba pa
kalbėti, jaunimą lietuviais išauk
lėti, vienas kitą stiprinti. Visi 
bendromis jėgomis jungėmės lie
tuvių bendruomenėn imdami pa
grindai! Lietuvių Chartą, pagal 
kurią jei esi lietuvis, tu esi lygia
teisis bendruomenės narys, ne
žiūrint, kokių religinių ar politi
nių skirtumų bebūtumei. Kitur 
gyveną tautiečiai sakė, kad Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė 
esąs pavyzdys kitų kraštų lietu
vių bendruomenėms.

Neilgai tuo džiaugtasi. Atsira
do tokių, kurie kitaip suprato lie
tuvybę ir jos bendruomeninius 
pagrindus. Pradėta kalbėti ne 
kaip lietuvis į lietuvį, bet jau su
rūšiavus: tas katalikas, tas be
dievis ar laisvamanis, tas vadis- 
tas, tas dar kitoks. Kitaip galvo
jančio nuomonė pradėta ne tik 
nebegerbti, bet net iš jos tyčio
tis. Tartas prieš tokio rūšiavimo 
specialistus tiesos žodis sukėlė 
audrų. Pagaliau tiek įsismaginta, 
kad pasmerkiama visa bendruo
menė, jos vadovybė, užginama 
platinti ir net skaityti bendruo
meninė spauda. Kyla klausimas: 
ko tuo siekiama ir kas stovi už
nugaryje?

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI

“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATOS ADRESU:

BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W.

*•*

mokslininkai — žydai suvaidino 
vyraujantį vaidmenį erdvės, rake- 
tų tyrinėjimuose. Pagaliau, žy
dai reiškiasi ir literatūroje, ir 
spaudoje , ir įvairiose meno šako
se (Lietuvoje — raš. M. Sluckis, 
“Tiesos red. G. Zimanas ir kt —

’(E)

NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATVIRAS LAIŠKAS

vedėjas M. Tronson, Anti-Komu- 
nistų Lygos pirmininkas M.L. 
Peers ir Medžio Darbininkų Pro
fesinės Sąjungos pirmininkas J. 
Freeman. Visi kalbėtojai savo kal
bose atidengė tai vieną tai kitą 
komunizmo sistemos sritį, paro
dydami, kaip komunistai, naudo
dami melą, nesusipratimus, karinę 
jėgą, o dažnai ir mūsų pačių ne
santaiką ir apatiją, išplėtė savo 
imperiją. Jie taip pat nurodė, 
kaip reikia saugoti brahgiėusią 
žmogaus turtą — laisvę.

Nežiūrint nepalankaus oro pa
skutinėmis parodos dienomis bei 
šykštaus spaudos dėmesio (paly
ginant trumpai parodą paminėjo 
abu Aucklando dienraščiai — 
“Auckland Star” ir "N.Z. Herald” 
bei katalikų savaitraštis “Zealan- 
dia”) virš 2,600 žmonių atsilan
kė parodoje. Per vieną programą 
grupė atsilankiusių komunistų 
mėgino trukdyti kalbėtoją savo 
įsikišimais, bet nieko nepešę tu
rėjo išsinešdinti lauk palydėti 
triukšmingo publikos švilpimo ir 
plojimo. Parodos metu buvo išda
linta bei parduota apie 10,000 
brošiūrų ir kelios dešimtys knygų. 
Ši paroda bus rodoma dar keliuo
se didesniuose Zelandijos mies
tuose.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

AUSKLANDE

Gražią pirmo gegužės sekma
dienio popietę Aucklando lietu
viai susirinko j naują Listono na
mo salę pagerbti ir prisiminti mo
tinų. Minėjimą trumpai atidarė 
L.B. Aučklando apylinkės pirm.

Liūdna stebėti dabartinius reiš
kinius, bet gal ir vėl ateis laikas, 
kada tarsime: “Kaip malonu — 
tamsta lietuvis”. Kažin, kiek mū
sų tada bus išlikę, bet išlikusieji 
gal jau bus iš šios dienos nuotai
kų pasimokę, kaip gerbti ir ver
tinti savą tautietį. Tad ar ne pats 
augščiausias laikas būtų šiandie 
susiprasti, kad ateityje mūsų vai
kai nesityčiotų iš mūsų elgsenos 
ir darbų.

R. LEONAITĖS LIKIMAS JAV, 
SOVIETŲ, VOKIEČIŲ 

SPAUDOJE
Apie Reginos Leonaitės grįžimą 

į Vilnių pastaruoju metu plačiai 
rašė vokiečių ir kt. Europos kraš
tų spauda, o JAV spaudoje pasi
rodė ir polemika su Maskvos 
“Komsomolskaja Pravda” pareiš
kimais apie Leonaitę. Balandžio 
10 d. laidoje sovietinis dienarštis 
priminė, kad Leonaitė pasakiusi 
— nesu kalinė, pati tvarkau savo 
likimą... “Korns. Pravda” puolė ir 
amerikiečių Ass. Press agentūrą ir 
pastebėjo, kad Leonaitei buvus 
JAV-se, JAV reakciniai sluogsniai 
“tai norėję išnaudoti šaltojo karo 
aštrinimui”. Tikrovėje JAV spau
dos agentūra nieko neskelbusi apie 
tai, kad Leonaitė esanti “kalinė”. 
Kaip praneša Vašingtono “The 
Evening Star” (balandžio 16 d.), 
tik jos tėvas, P. Leonas, pasikal
bėjime su spauda paminėjęs, kad 
jo duktė esanti režimo kalinė, 
esanti išnaudojama purvinai pro
pagandai. Leonaitė laiške nuro
džiusi, kad ji su savo sužadėtiniu 
atvyktų į JAV, jei tik jiems būtų 
leista. Tačiau, Leono žodžiais, so
vietai atsisakę juos išleisti.

SUŠAUDYMAI VILNIUJE 

IR ŽYDAI

Stokholmo dienr. “Dagens Ny- 
heter” paskelbė žinią, kad mir
ties bausmės įvykdymas už ūki
nius nusikaltimus Vilniuje pas
merktiems trims žydams sukėlė 
nerimą visos Sovietų Sąjungos 
žydų tarpe. Laikraštis perdavė 
žydų sluogsnių Paryžiuje nuo
monę, jog sovietų organai griebė
si priešžydiškų priemonių ryšium 
su dabartiniais maisto produktų 
trūkumais. Vilniaus žydų teismą 
plačiai komentavo Švedijos žydų 
mėnesinis politikos ir kultūros 
žurnalas “Judisk Tidskrift”. 
Abiem atvejais buvo cituojama 
“Sovietskaja Litva”. (E)

Č. Liutikas, toliau programą iš
pildė vaikai. Jų amžius buvo nuo 
5 iki 19, visi jie, kiek susijaudi
nę, savo įnašu pagerbė motinas 
įvairiaspalvėje programoje.

D. Pečiulaitytė skaitė apie Mo
tinos dienos sumanytoją Ahna 
Jarvis ir šios šventės gilesnę pras
mę. E. Mitkevičiūtė ir S. Paplaus
kas paskambino pianinu. D. Ži- 
ginskaitė deklamavo eilėraštį, jo 
galas vertė susimastyti — Ar vėl 
pamatysime prie Nemuno Vytį, at
liksime čia amžinai? Elena Intai- 
tė, kurios mamytė yra škote, 
nors nemokėdama lietuviškai, 
gražiai padeklamavo lietuvišką 
eilėraštį Motulę sengalvėlę. G. 
Kaminskas smuikavo, O R. Stace. 
vičiūtė grojo akordeonu. R. Če- 
pulytė ir du jauniausieji V. Var- 
kalis ir V. Kaminskas deklamavo 
eilėraščius. Ž. Malskaitis paskaitė 
laišką motinai — “nors ir nuby
rės gegužės žiedai, bet mano mei
lė tau pasiliks amžinai”. V. Pet
raška su gilesniu įsijautimu pa
skambino — Vienuolyno sode. B. 
Pinkutė deklamavo Tulauskaitės 
eilėraštį, Mamytei — “Kad tau 
pasakytų nors vėjas, kad mūsų 
sulaukti gali, kad greit vėl audra 
bus praėjus saulėtoj gintaro ša
ly”...

Po programos sekė kavutė ir 
žaidimai. Vėliau susirinkimo da
lyviai nuėjo į šalimais esančią ka
tedrą, kur lietuviai tęsia savo ge
gužinių pamaldų tradiciją, atiduo
dami pagarbą dangiškajai Moti
nai. Toli nuo savo krašto, erdvio
je ir ištuštėjusioje katedroje va
karo prieblandoje skambėjo ... 
“laukus palaimink mūsų šalyje”...

G.P.

SYDNEY LIETUVIAMS SVARBU!
DIDELĖS NUOLAIDOS

LIETUVIU BENDRUOMENĖS NARIAMS

Perkant grynais ar išsimokėji- 
mui lietuvių bendruomenės na
riams duodamos nuolaidos nuo 
10 iki 40 procentų.

Susitarimai atlikti su plačiai 
žinoma firma, turinčia savo krau
tuves Sydney mieste ir priemies
čiuose, kuriose bendruomenės 
nariai su specialiais bilietėliais 
galės pirktis su žymia nuolaida. 
Visos prekės yra augščiausios ko
kybės ir naujausio modelio. To
mis pačiomis sąlygomis prekes 
galima gauti ir išsimokėjimui. 
Čia galima gauti visus namų apy
vokai reikalingus dalykus. Iš jų 
paminėtini: televizijos, šaldytu
vai, skalbimo mašinos, radijai ir 
radiogramos, elektriniai prietai
sai, žoliapjūvės, baldai, foto ka
Urmo kainos už geriausios kokybės prekes tiems, kurie naudojasi šia 
schema, įskaitant specialiom kainom šiuos dalykus:

Žinomiausi pasaulyje šaldytuvai (sealed units) — 69 gns. 
Automatinės skalbimo mašinos — 119 gns. 
23” televizijų aparatai — 119 gns.
Deluxe stereogramos — 77 gns.
4 taktų žoliapjūvės — 46 gns.
Atverčiamos sofos ir du foteliai 67 gns.
Rašomosios mašinėlės (portatyvinės) 37 gns.
AI Axmiiuter 100% vilna, pirmos rūšies pamušalai, susiuvami 
ir paklojami 52/6 jardas.
Chromo virtuvės baldai (stalas ir 4 kėdės) 21 gns.
Pusiau automatinės siuvamosios mašinos 39 gns.
Automatiškos siuvamosios 75 gns.

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI: •

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, raš. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,

SYDNEY WIDE 
INDUSTRIES^
Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių) Tel.: BM 2791

Kingsford: 273 Anzac Pa
rade. Tel. 663-0571

LIETUVIŲ STUDENTIJAI AUSTRALIJOJE

Mielas Kolega ar Kolege,
Paskutiniame Studentų Žodžio 

skyriuje (M.P. Nr. 15) tilpo maža 
žinutė apie kritišką “Jjituanus” 
žurnalo padėtį. Trys paskutiniai 
sakiniai to trumpo pranešimo yra 
tarsi visame civilizuotame pasau
lyje gerai žinomas S.O.S. signa
las. “1962 metų pirmam numeriui 
nebus pinigų. Lituanus turės su
stoti ėjęs. Reikalinga skubi pa- 
gelba!”

S.O.S. šauksmu niekas nejuo
kauja, jo be rimto reikalo niekas 
nesiunčia, o jį išgirdę žmonės 
skuba į pagelbą nelaimės ištikta
jam, neklausdami ar jis priešas 
ar draugas, senas ar jaunas, bal
tasis ar negras. S.O.S. reiškia sku
biai siųskite pagelbą!

Šį kartą S.O.S. signalą siunčia 
Lietuvių Studentų Sąjunga Ame
rikoje. Šiuo metu skęsta ir dūžta 
"Lituanus”. Jo krovinys brangus 
kiekvienam lietuviui; tai mūsų 
menas, mokslas, muzika, kalba, li
teratūra, istorija, papročiai ir 
šauksmas — Mes norime laisvės!” 
“Lituanus” turi būti išgelbėtas, 
ir jo brangus krovinys turi pa
siekti kiekvieną laisvą uostą ir 
paplisti tarp svetimtaučių žmo
nių. Kitaip mes žūsime, nes mūsų 
tautos turtas ir viltis nuskęs į 
pražūties gelmes.

Koks yra tavo atsakymas į “Li
tuanus” S.O.S. šauksmą, brangus 
Kolega ar Kolege? Ar tu supranti 
kad šis pagelbos šauksmas yra ta
vo tautos ir tavo žmonių, kad 
šiuo laivu skęsta tavo turtas, gar
bė, žmoniškumas ir pasididžiavi
mas!? Ar šių žodžių prasmė pa

meros, filmos, kilimai ir kitokie 
grindų užtiesalai, užuolaidos, pre- 
fabrikuoti garažai, skalbinių 
džiautuvai, siuvimo mašinos, plie
ninės kriauklės (sinkai), dviračiai, 
rašomosios mašinėlės, laiveliai, 
vyriška apranga, laikrodžiai, žie
dai, kelionės reikmenys, vaikų 
vežimėliai ir daugybė kitų.

Visi šie dalykai yra normalia 
tvarka gamybos įmonių garan
tuoti. Nemokamas pristatymas į 
namus Metropolitain ribose. Į to
limesnes vietas pristatoma susi
tarus.

Smulkesnių informacijų šia 
pirkimo schema besinaudoją as
menys gali gauti iš savo bendruo
menės vadovybės.

filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabpikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.

VISŲ NAMŲ APYVOKOS 

REIKMENŲ SPECIALISTAI

Parramatta: 333 Church St.
(priešais David Jones)

Tel. YL0401

Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971 

siekia tavo protą ir širdį? Jei šie 
žodžiai tau nėra tik žodžiai, bet 
turi gilią reikšmę, nedelsk nei 
minutės laiko, nes nelaimėje kiek
viena minutė yra gyvybiškai 
brangi, skubiai organizuok pagel- 
bą “Lituanus” žurnalui. Skam
bink savo skyriaus Valdybai, ra
gink sušaukti specialų susirinki
mą, “Lituanus” pagelbai aptarti. 
Jei tavo mieste nėra lietuvių stu
dentų skyriaps ar valdybos, pats 
ar pati organizuok piniginį vajų. 
Nemanyk kad tu to negali pada
ryti, tik pradėk ir pamatysi, kad 
nėra taip sunku ar neįmanoma, 
kaip galvojai. Kiekvienas susipra
tęs lietuvis bus tau duosnus, kai 
paaiškinsi, kad pagelba yra tel
kiama lietuvių studentų leidžia
mam žurnalui “Lituanus”, kuris 
anglų kalboje skleidžia lietuvių 
kultūrą ir šaukiasi į pasaulio są
žinę LAISVĖS MŪSŲ PAVERG
TAM KRAŠTUI!

ŽSnojc kad tavo pagalba yra! 
reikalinga “Lituanus” žurnalo gy
vybei, imkis pozityvaus darbo. At
mink kad šitas S.O.S. yra tavo 
brolių ir seserų šauksmas!

Lituanus antrašas: 916 Willou
ghby Ave., Brooklyn 21, N.Y. 
U.S.A.

Genius Procuta, 

Naujoji Zelandija

Prancūzai taip pat susidomėję 
Australijos nafta. Viena prancū
zų žibalo kompanija numačiusi 
skirti 25 milionus svarų žibalo 
versmių jieškojiniui Australijoje.
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MAIRONIS VAKAR IR ŠIANDIE
“Pety* gi.j petį, lietuviai, kas gali 
Sustokim į darbą už myl/mą šalį, 
Išlaisvinkim Lietuvą mūsų!”

PLB Vyriausioji Valdyba Mai
ronio 100-jo gimtadienio proga 
šiuos 1962 m. paskelbė Maironio 
metais. To paskatinta ALB Mel
bourne Kultūros Taryba ruošia 
Maironio akademiją melbour- 
kiams tautiečiams, kad išryškėtų 
atgimimo didžiojo dainiaus asme
nybė, kad susilauktume paskatų 
išlikti gyvais savo tautai, jai atsi
dūrus šiandien tragiškiausion 
būklėn savo istorijos bėgy tiek 
krašte, tiek jos nariams išsiblaš
kiusiems plačiam pasauly.

Maironis gili ir šakota asmeny- 
- bė, spaudos draudžiamojo laiko

tarpio didžiausias poetas savo po
ezijoje išreiškęs to meto tauti
nius siekimus ir ta poezija visuo
menę labiausiai veikęs, dėl to va
dinamas tautinio atgimimo dai
nium, o savo poezijos įtaka ki
tiems rašytojams (V. Mykolaičiui, 
B. Sruogai, K. Binkiui ir kt.) SU- 
kūręs lietuvių literatūroje vadi
namąją maironinę mokyklą.

Jonas Mačiulis — Maironis šio 
pasaulio šviesą išvydo 1862 m. 
lapkričio 2 d. Pasandvario dvare, 
Šiluvos valsčiuje, Raseinių aps. 
krity, turtingų, laisvų valstiečių 
šeimoje. Mačiuliai buvo turtingi 
ir šviesūs ūkininkai, bendravo 
su bajorais, bet namuose kalbėjo 
lietuviškai. Tik ruošdamasis į 
gimnaziją, Maironis pramokomas 
ir lenkiškai. Tokia aplinka didžia 
dalimi lėmė Maironio asmenybės 
dvasinius pagrindus: religijos at
žvilgiu — Maironis įsigyveno į 
patriarchalines religines tradici
jas, tikėjimą jautė gyvai ir giliai; 
socialiniu atžvilgiu *— Maironis 
išvengė savyje socialinio konflik
to tarp bajorų ir valstiečių, ne
turtingų ir turtingų ir netapo tik 
vienos katros pusės atstovu kovo
toju: tautiniu atžvilgiu — Mai
ronis gavo tvirtą lietuvišką kaimo 
(pagrindą, kuris buvo atviras įta
kai bet kurios kultūros, ateisian
čios su gyvenimo eiga, jei toji

RAŠO ANTANAS KRAUSAS

kultūra neprieštaraus nuo mažens 
Maironio prigimtyje įaugusiai sa
vo žemės, jos žmonių, praeities 
ir tradicijų meilei.

1873 — 83 m. Maironis lankė 
Kauno rusiškąją gimnaziją. Labai 
mėgo literatūrą. “Literatūra, 
ypač savoji, vėliau rašė jis, — nuo 
jauniausių studentavimo dienų 
mane ypatingai traukė prie sa
vęs". Pirmus poetinius bandy
mus jis pradąėjo VI kl. būdamas 
lenkiškai. Gimnaziją baigęs 1883 
m. stojo į Kijevo Universitetą li
teratūros studijuoti. Čia sustip
rėjo patriotinė nuotaika. įtakin
game to meto rusų laikraštyje 
"Novoje vremia” ("Naujasis Lai
kas”), prisidengęs Liaudies Mo
kytojo slapyvardžiu, jis paskel
bia straipsnį lietuvių kalbos tei
sių gynimo klausimu.

Tėvų ir savo bičiulio A. Vytar- 
to paveiktas po vienerių studijų

Dail. V. Ratas: Jūratės sielvartas (Iš ciklo Jūratė ir Kastytis).

metų Kijeve, grįžta į Kauną ir 
"įstojo į Kauno dvasinę seminari
ją, kurioje išbuvo iki 1888 m. Lie
tuvių kalbą ir literatūrą semina
rijoj tuo metu dėstė A. Bara
nauskas, tada pavyskupis. Jaunąjį 
Maironį stipriai ir teigiamai vei
kė “Anykščių šilelis”, taip pat 
gilus vėlesnis A. Baranausko su
sidomėjimas lietuvių kalba. Jo pa
voktas Maironis apsisprendė už 
lietuvybę ir kūrybą lietuvių kal
ba. Maironis dedikavo A. Bara
nauskui savo pirmąją poemą“ 
“Lietuva", kuri liko nespausdin
ta. Lietuvių kalbos žinių Maironis 
nemaža sėmėsi ir iš žymaus kal
bininko K. Jauniaus, dėsčiusio tuo 
metu seminarijoe. Maironis vei- 
kiai tapo aktyviu lietuvių tautinio 
atgimimo žadintoju.

1888-92 m. studijavo Petrapilio 
dvasinėje akademijoje, kur la
biausiai linko į moralinės teologi-

jos studies, ypač bažnytinę tei
sę; šiais klausimais parašė stam
boką veikalą “Praelectiones do 
justitia et iure", už kurį gavo ma
gistro laipsnį.

Baigęs dvasinėj akademijoj stu
dijas, dvejus metus profesoria
vo Kauno dvasinėje seminarijoje. 
Iš čia jis pakviečiamas moralinės 
teologijos profesoriaus ir inspek
toriaus pareigoms į dvasinę aka
demiją Petrapilin, kur 15 metų 
sąžiningai jas ėjo. šis jo gyveni
mo laikotarpis labai kūrybingas. 
Geriausi veikalai sukurti tuo me
tu. Savo didžiu pareigingumu ir 
darbštumu atliko daug reikšmin
gų darbų ir turėjo nepaprastos 
įtakos lietuvių atgimimui. Lietu
vio poeto buvimas inspektoriaus 
pareigose kėlė lietuvių studentų 
patriotinį pasididžiavimą. 1903 m. 
Maironis gavo teologijos dr. laips
nį. Nuo 1908 m. Maironis pri
klausė Lietuvių Mokslo Draugi
jai Vilniuje. 1909 m. jis pakviečia
mas Kauno kunigų seminarijosl 
rektorium, kurio pareigose išbu
vo iki savo mirties, t.y. 23 metus. 
Perimdamas rektoriaus pareigas 
savo viešoje į klierikus kalboje 
Maironis prabilo lietuviškai ir tuo 
sulaužė tradiciją viešomis progo
mis vartoti lenkų ir lotynų kalbą. 
Didžiausias Maironio nuopelnas 
yra Kauno dvasinės seminarijos 
atlietuvinimas: nuo Maironio lai
kų seminarija nebalenkino lietu
vių kunigų, bet juos išleisdavo 
susipratusiais lietuviais patriotais. 
Maironis drąsiai kovojo su mūsų 
tautos lenkintojais ir rusintojais, 
visiškai apvalė kunigų seminari
ją nuo lenkiškos įtakos įvesda
mas lietuviškas pamaldas. Vysk. 
Pr. Karevičius, Lietuvos katalikų 
bažnyčios lietuvintojas, perėmęs 
augšto dignitoriaus pareigas, tuoj 
pakėlė Maironį, Jakštą ir Januše- 
vičių į prelatus, o K. Olšauską į 
kanauninkus. Tai sukėlė didelį 
nepasitenkinimą lenkų ir lenkuo
jančių dvasininkų tarpe ir dėl jų 
intrygų pateko vysk. Pr. Karevi
čius j Marijampolės Marijonų 
vienuolyną, o Maironiui jų buvo 
pastotas kelias į vyskupo sostą 
už jo kovingą lietuviškumą.

Lietuvių veikimą žymiai parė
mė, lietuvių organizacijoms leis
damas įsikurti savo atpirktuose 
buv. kunigaikščio Paco rūmuose.

MAIRONIS

JŪRATĖ IR KASTYTIS
Baladė

Saulutė leidžias vakaruos; 
Skubėk namo, skubėk, Kastyti! 
Motutė, laukus, nekantruos: 
Jai nusibos besižvalgyti 
I besiūbuojančias marias 
Ir vėjo ištemptas bures.

Bet Kastytį, 
Kaip matyti, 
Marių dovanos vilioja; 
Vakarėlio jis nelaukia, 
Tik žuvytėms tinklų traukia, 
O mintis dausos skrajoju.

Liūliuoja vilnys pamaži; 
Aukštai žvaigždutės pasimatė; 
Ir štai iš vandenų graži 
Išplaukė dieviška Jūratė, 
Balta, kaip vandenų puta, 
Žaliai lig pusės pridengta.

Oi, Kastyti, 
Baltalyti, 
Kam žuvytes man vilioji? 
Kam vilioji marių giją? 
Marės — mano viešpatija! 
Aš — Jūratė nemarioji.

Bet nenusiminė bailiai 
Kastyčio vyriška krūtinė; 
Akių tik žiebė spinduliai 
Ir jėga tryško begalinė; 
O atsikvėpęs sau plačiai, 
Irkliavo į aną stačiai.

1922 m. išrinktas Lietuvos Uni
versiteto moralinės teologijos 
profesorium ir trumpą laiką skai- 
t|ė taip pat lietuvių literatūros 
bei visuotinės literatūros kursus. 
1932 m. jam suteiktas literatūros 
garbės dr. laipsnis. Studentams 
imponavo dėstymo aiškumu, pa
prastumu, žiūrėdamas klausimo 
esmės, ne retorikos. Jis buvo pla
taus literatūrinio išsilavinimo 
žmogus, gerai pažinęs pasaulinės 
literatūros klasikus. Maironis ypač 
didžiai vertino Fr. Šilerio kūrybą. 
Savo gyvenimu ir būdu Maironis 
buvo įvairiapusis, prieštaringas 
žfnogus. Iš šalies žiūrint, jis atro
dė ramus, net rūstus, kietokas, 
raidiškai atsidavęs savo parei
goms ir bažnytiniams nuostatams

Vos Jūratė
Jį pamatė 
Priešais milžinu galiūnu, 
Užsimiršusi skaistybės, 
Savo dieviškos didybės, 
Pamylėjo žemės sūnų.

Pakilo viesulas staigus; 
Sujudo bangos apmaudingos; 
Nustebo net patsai dangus, 
Kada Jūratės dauggalingos 
Kasa ir lūpų geiduliai 
Kastytį palietė mieliai.

Jis laimingas!
Stebuklingas 
Marių pasakas sapnuoja, 
O Jūratė prie jo Šono, 
Rūmuos gintaro geltono, 
Jam akis saldžiai bučiuoja!.

Bet susirūstino smarkus 
Perkūnas, iš dangaus pamatęs, 
Kad drįso palytėt žmogus 
Skaistybę dieviškos Jūratės; 
Paleidęs žaibą ir griausmus, 
Sudaužė gintaro namus.

O Kastytį
Baltalytį
Liepė bangai pasiūbavus 
Palangoj, aikštėn pušyno, 
Išvilioti ant smiltyno, 
Negyvai jį užbučiavus.

dvasininkas. "Aš> neku girdėjęs 
nė vieno žodžio, — sako apie Mai
ronį J. Tumas — Vaižgantas, — 
nė lengvos dviprasmės, kurie bū
tų atsidavę skepticizmu ar “gry
nojo proto” diktuojama biblijos 
ar dogmų kritika”. Maironis kar
tu buvo jautrios sielos, kupinas 
besiveržiančių žmogiškų jausmų, 
nesvetimas draugystei ir meilei. 
Jo didelė meilė tautai, jo gilus 
patriotiškumas žavėjo studentus, 
jie neretai sulaukdavo iš jo -tė
viškos globos. Maironis buvo lie
tuvių studentų “Neo-Lithuania" 
korporacijos garbės nariu. Dide
lei visuomenės daliai Maironis 
buvo autoritetas ir savo -asmeniu, 
ir savo mokslu, ir savo poezija.

(Nukelta į psl. 4)

O Jonas dabar sėdėdavo po trobelninkės Ag
nės mažais langeliais ir, laukdamas daktaro Bur- 
het, susimąstęs žiūrėdavo į tolius. Jis jau galėjo 
išeiti iš savo mažutės kamaros, bet ilgesniems pa
sivaikščiojimams daktaras dar nedavė savo suti
kimo. Tačiau klebonas (o dažniausiai jo seserėčia 
panelė Helen) skaidrino jo nuotaiką. Ji kasdien 
ateidavo. Jei ne su maisto krepšeliu, tai .su puokš
te pievos gėlių, kurias, pati pamerkusi į stiklą, pa
statydavo ant jo kuklaus stalo. Jau daugelį sykių 
Jonas dėl to protestavo, esą, jis neturįs progos už 
visa tai atsilyginti, be to, nesąs išlepintas ir sa
vo senas jėgas atgausiąs ir taip, besilsėdamas to
kiame puikiame kalnų ore. Deja, jokie prašymai 
nepadėjo. Pagaliau jis nustojo priešintis ir net su 
malonumu laukdavo Helenos apsilankant.

Ši mergina taip viskuo domėjosi ir taip nuosta
biai mokėjo klausytis Jono pasakojimų apie Lietu
vą, jos kalnelius, ežerus, jūrą, tenykščius žmones 
ir jų papročius. Ypač jai patiko jo vokiečių kalbos 
svetimas akcentas, kuris jos ausims labai linksmai 

, skambėjo.
Dažnai Helen užtikdavo Joną tarp pulko kai

mo vaikų, kuriems jis pasakodavo tokias įdomias 
pasakas, kad jie tarsi sustingę, pravertom burne
lėm sekė kiekvieną jo žodį, kiekvieną judesį, kar
tais iš liūdesio kandžiodami lūputes arba iš juoko 
raitydamiesi žole. Nekartą ir trobelninke Agnė pri
sėsdavo tų gražių istorijų pasiklausyti. O ir pats 
daktaras Burhet lyg ir susidraugavo su savo švie
siaplaukiu lietuviu pacientu ir atrodė tarsi jis ty
čia tęsė gydymą, kad turėtų progos kartas nuo kar
to apie šį ai- tą pasikalbėti.

Kartą panelė Helen rado Joną besėdintį ant 
suolelio ir taip įsiskaičiusį į kažkokią knygą, kad 
nė negirdėjo jos ateinant. Helen buvo tai pravar
tu; pirštų galais pasiekė jo kamarą, išvyniojo iš 
popieriaus savo dovaną ir, atidariusi langą, pašau
kė Joną, Jis juokėsi ir šelmiškai grūmojo jai pirš
tu, bet, palikęs knygą, paklusniai kopė laiptais į 
kamarą, o atidaręs duris maloniai nustebintas 
krūptelėjo.

Medinėj sienoj kabėjo du nauji paveikslai, dar 
tebekvepiantieji šviežiais aliejaus dažais. Vienas 
paveikslas vaizdavo ežerų apylinkę, apvainikuotą 
mėlynų linų laukais; šalia stiebėsi kalniukai, jauni
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berželiai ir pakelės kryžius, toks pats, apie kokį 
neseniai Jonas pasakojo jai. Kitame paveiksie bu
vo nupieštas baltas žirgas ir šaunus raitelis. Ma
tyt, Helen norėjo nupiešti Vytį, nes istorija apie 
kunigaikštį Kęstutį buvo labai ją sužavėjusi.

Tegu paveikslo raitelis ir neturėjo senų šar
vų, trūko jam ir kardo, bet baltasis žirgas buvo iš
sitempęs kaip tikrumoje: pasirengęs kovai ir pri
menąs tikrąjį Vytį, lietuvių simbolį ir pasididžia
vimą.

Jonas stovėjo kambario viduryje, ilgai žiūrėjo 
į paveikslus ir, netardamas nė žodžio, pamažu nu
leido šviesiaplaukę galvą. Helen jautė jį stovint 
šalia savęs, ir jai atrodė, kad pro atvirą langą ver
žėsi paslaptingas šnibždesys, kaitrios dienos vir
pėjimas, kad nuo netolimų kalnų sklinda tylus 
skambesys, kuris, virtęs žydėjimu, pripildė visą jos 
krūtinę. Jai atrodė, kad nuo sustingusių liepų į 
jos išsiilgusią sielą lašėjo pabučiavimai. “Helen, 
Helen”, lyg girdėjo šaukiantį Jono balsą ir, tarsi 
mirštanti širdis, apglėbė abi jo ištiestas rankas. 
Šnibždėjo:

— Jums patiko... Jums patiko... Ak, kokia lai
mė... — Paskui ji išsigando savo žodžių, savo bal
so, savo žvilgsnio, savo rankų prisilietimo.

— Norėjau padaryti mažą džiaugsmą... Jūs 
taip ilgitės savo tėvynės...

— Helen, — pratarė Jonas atsipeikėdamas ir 
lėtai išsilaisvino iš jos rankos. — Aš nežinau, ar 
esu teisus... ar esu viso to vertas... -— Priėjęs prie 
lango, dar plačiau atidarė jį ir, tartum oro trokš
damas, lyg sau pačiam kalbėjo:

— Kodėl tiek daug Dievo malonės, tiek daug 
džiaugsmo, dovanų ir meilės?...

Helen dabar šypsojosi. Ji nesupranta jo žo
džių, bet jai atrodo, kad staiga ištisa šviesos jūra 
užplūdo Jono mažą kambarėlį, kad akys paskendo 
beribėje šviesoje ir jai jau nereikia blaškytis, ieš
koti Jono rankų, Jono akių, jo neišsakomo skaus
mo ir bežodės meilės.

Dar rytoj, prieš važiuodama pas mamą visko 
jai papasakoti, pasikalbės su dėde klebonu, ims ir 
išlies jam savo paslaptį, tą saldžią paslaptį, kan
kinančią, kaip neatlikta išpažintis.

Helen stebėjo, kaip dėdė klebonas, sėdėdamas 

už rašomojo stalo, ramiai knisosi tarp įvairiausių 
raštų; ji gi neramiai galvojo: “Dabar pats laikas 
išlieti visą savo slėgį. Jis juk beveik kasdieną iš
klauso daugelio žmonių dejonių. Tai jo krūtine lie
jas jų ašaros, tai jo širdin kiekvienas meta ir nuo
dėmes, ir neviltį, ir sielvartą, tartum jis būtų 
šiukšlių dėžė, popierių krepšys. Ir kaip jis visa tai 
supranta, kaip moka atjausti tuos sielų prekiauto
jus Judus, tuos su Dievu besiderinančius gerada
rius, tuos laimės maldaujančius išdidžiuosius! He
len staiga pajuto savo dėdei didelį prieraišumą, 
meilę ir pasitikėjimą. Ar jis ir ją supras? Bet kam 
kitam išsakytų visa, kas taip labai slegia? Jai rei
kia patarimo, atramos, ramybės. Kankinančios yra 
visos šitos nemigo naktys, svajonės ir blaškymasis 
neviltyje. O gal klebonas tik pasijuoks iš jos, pa
vers visa niekais? Jis yra linkęs juokauti, nors ma
ma tvirtina, kad dvasiškis, kuris dažnai juokiasi, 
yra tikro pašaukimo ir laimingas.

Jos mintys draikėsi nuo vieno sakinio prie ki
to, tai nuostabiais paukščiais skrido pas Joną ar
ba besiskųsdamos grįžo atgal pas dėdę kleboną.

— Tu, — pagaliau sumurmėjo ir sumišusi stai
ga nutilo. Klebonas pakėlė nuo raštų galvą. Nu
siėmė akinius. — Ar tu man ką sakei, Helen?

— Aš norėjau tiktai paklausti...
— Ką? Ką norėjai paklausti?
— Ak, nelabai svarbu... tik dėl to pabėgėlio.... 

Kaip jis ten vadinasi... — Ji stabtelėjo, tartum bū
tų užmiršusi jo vardą. Jai trūko oro, lyg kažin 
kas abiem rankom būtų smaugęs ją.

— Ar, tu manai, tasai iš Lietuvos?
— Taigi, taigi — Jonas...
Klebonas staiga atsistojo, švelni šiluma per- 

skriejo jo lūpas. Toji šypsena sudrebino Helenos 
širdį. Nejau jis suprato?! Ne, geriau būtų nepra- 
dėusi. Ji raustelėjo.

— Taigi, taigi, tasai Jonas, lietuvis, aha...
— kartojo klebonas, lėtai žingsniuodamas po kam
barį, ūmai sustojo kambario viduryje ir, atidžiai 
žiūrėdamas j seserėčią, pasakė: — Tau nebereikia 
daugiau nešioti jam valgio.

— Bet jis dar silpnas, — sušuko išsigandusi 
Helen ir suvirpėjo. — Daktaras Burhet sakė, kad 
jam reikia geros priežiūros...

— Tai dar viena svarbi priežastis, — paslap
tingai atsiliepė. — Bet leisk man pačiam viskuo 
pasirūpinti: aš vakar gavau iš Jo Ekscelencijos 
vyskupo laišką...

Stebėjo ją savo geromis akimis ir, pamatęs 
jos svyrančią galvą, beveik sumišęs pridūrė:

— Na, bet kas jau taip iškreipia veidelį ką?
— Man pradėjo nepaprastai skaudėti dantys...

— staiga pasakė Helen.
— Aha... — lyg nustebo klebonas, — tai spruk 

miestan, nelabai jau koks kelias; kai bus geriau, 
sugrįši...

— Dar rytoj važiuoju pas mamą.
— Tik nepamiršk linkėjimų. Na, bet, grįžtant 

prie Jono... aš jau seniai tau norėjau...
Staiga prieangyje pasigirdo nepaprastas riks

mas ir barniai. Kažin kas ginčijosi ir verkšleno. 
Klebonas atidarė duris ir, palikęs jas praviras, iš
ėjo į prieangį. Helen vos besilaikė ant kojų, o iš 
prieangio liejosi balsai. Theresė supykusi šaukė:

— Aš sakiau, kad dabar klebono negalima 
trukdyti, bet neklausė... ir visa klebonija dabar 
šnapsu dvokia... vos jai įėjus. Aš tuoj pašauksiu 
berną, kad išmestų ją laukan...

— O tu nutilk! — gynėsi užpultoji, — tu ir 
pati mėgsti išgerti, tik Mišių vynas skanesnis... 
Žinia, ir geriau kvepia...

— Klebone, ar jūs girdėjote tą akiplėšą, tą 
nusidėjėlę? Aš tuoj bėgu žandaro!'

— Ne, Theres, geriau bėk į virtuvę ir nusira
mink! — Dabar klebonas kreipėsi į pradėjusią 
verkšlenti moteriškę.

— O tu ko čia keli triukšmą, ką?
— Klebonėli, tai kad man uždavėt per griežtą 

atgailą... Tegul aš ir nusidėjau, tegu ir mirtinai, 
bet dvidešimt kartų apie kaimo šulinį keliais šliau
žioti — tai jau per daug! Šitoksai purvas, ir dar 
lyja... visi žiūri pro langus ir juokiasi... tai aš atė
jau prašyti kitos atgailos ir pasižadu...

— Iš kur tu parkaukšlini, Martina? — pradė
jo erzinti klebonas, — iš smuklės, ką? Tai ir vėl 
linksminaisi?

— Kur ten iš smuklės, klebonėli! aš tiesiog iš 
bažnyčios... Taigi jūs pats, klebonėli, prieš pusva
landį klausėte mano išpažinties...

— Kaip tai? Aš... prieš pusvalandį?...
— ... bet prieš atgailaudama dar užbėgau pas 

smuklininką... Sakau — stiklelis nepakenks... prie 
šulinio toks skersvėjis...

— Na, eik namo, Martina! — šūktelėjo piktai 
klebonas. — Išmiegok, ir kad daugiau čia nesiro
dytam!

Paskui bėgte išbėgo kieman per šventkiemį 
apversdamas kelis kieme sustatytus gėlių indus. 
Theresė norėjo, kad lietus nuplautų dulkėtus gė
lių lapus. Dabar ji iškišo galvą pro virtuvės langą 
ir stebėjo, kaip klebonas, aplenkęs bažnyčią, įlėkė 
į zakristijono trobą.

— Tai, va tas nenaudėlis! — sušuko pasipikti
nusi. — Helen, panele Helen!' — tik pamanykit: 
tas bjaurybė zakristijonas vėl buvo klausykloj ir 
spaviedojo... Jau du kartus krėtė tokias išdaigas, 
bet kokie čia pokštai! Sakau, tai tikra šventvagys
tė! tikra šv. sakramentų pajuoka. Helen, ar gir-

(Pabaiga psl. 4)
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MAIRONIS
(Atkelta iš psl. 3)

Visuomeniniame gyvenime ma* 
žiau tesireišlcė. 1917 m. buvo pri
kalbintas nuvykti su Lietuvos de
legacija į Berno konferencija. 
Nepriklausomybės atgavimas bu
vo džiūgavimas jo patriotinei dva
siai. Bet būdamas moraliniai labai 
jautrus, jis nekartą nusivylė kai 
kuriomis negerovėmis, pasireišku- 
siomis su nepriklausomo gyveni
mo sukilusia banga. Skelbdamas 
veiklumo, aukojimosi visuomenės 
labui idėjas, Maironis gana* anks
ti susidūrė su tautiečių savanau
diškumu, su veidmainingu danga- 
muši “tautos vienybės’’ šūlciais. 
Tai kėlė Maironiui daug priešta
ravimų, įnešė į jo kūrybą tragiš
kumo gaidą. Maironis kartais jau
tėsi praradęs tvirtą pagrindą po 
kojomis. Jis pasijausdavo vieni
šas, tarytum atitrūkęs nuo tau
tos, į kurią norėtų kreiptis savo 
poezija. (“Ko siekiu ir alkstu“). 
Eilėrašty "Nuolat verkšlenantiem 
politikam“ Maironis atskleidė ta
riamąjį demokratiškumą partijų, 
vadų, kurie pranašavo žlugsiant 
visą tautą, jei jie nepateks prie 
valdžios vairo:

“Ne kritikų, kur šmeižia, viską 
peikia,

ne pranašų bedugnės ateities,— 
Mums reikia tų, kur susikaupę 

veikia!

Daugiau darbų! Daugiau jaunos 
vilties!’’

Lenkų romantinės literatūros 
paveiktas, Maironis uoliai studi
javo Lietuvos istoriją — Strij
kovskio, Kraševskio, Narbuto ir 
Daukanto darbus. Tiesioginis tų 
studijų vaisius buvo pirmoji Mai
ronio išspausdinta knyga — “Lie
tuvos istorija, arba aprašymai 
apie Lietuvos pareigą” (1891) pa
sirašyta Stanislovo Zanavyko sla
pyvardžiu. Trečiąją šios knygos 
laidą (1906) autorius papildė kon- 
spektyvia “Lietuvos rašliavos ap
žvalga”. Į gyvenimo pabaigą Mai
ronis dar išleido naujai perdirb
tą ir papildytą Lietuvos istoriją 
(“Lietuvos praeitis”), taip pat 
konspekto pobūdžio “Trumpą vi
suotinės literatūros istoriją” (abi 
1926). Lygiagrečiai buvo sumanęs 
parengti pasaulinės literatūros 

klasikų vertimų chrestomatiją, ta
čiau tespėjo išversti tik 5 indų 
Rigvcdos himnų fragmentus. Ypač 
augštu vertimo lygiu pasižymi 
XI am. indų poeto Bilhano mei
lės daina “Čaura — pančasika“.

Vengdamas viešumos, Maironis 
labiausiai mėgo intelektualų me
nininkų būrelius — su poezija, 
daina, muzika. 1932.6.28 d. Mai
ronis mirė. Palaidotas prie Kau
no arkikatedros bazilikos. Ant^i 
kapyje jo paties pasirinktas įra
šas iš Raseinių Magdės — “Kaip 
man gaila to balto senelio'”.

Maironį modernistai mažai te
vertino ir laikė jį pasenusiu, skel
bė šūkį: “Šalin nuo Maironio*'. 
Pavyzdžiui Paparonis (A. Šmul
kštys) ironiškai rašė: “Tave šios 
žemės kelionėj aš matau saulėlai- 
dos masinančioj šviesoj ir tariu 
gerbdamas tavo vardą: “Laba
nakt, Maironi!” Okupacijų me
tais Maironio vertinimas naujai 
atgijo. Maironio kultas suklestėjo 
viĮsoje tautoje, ,

Pirmos sovietų okupacijos metu 
Maironis buvo atmestas. Bet jau 
1947 m., minint 15-kos metų mir
ties sukaktį, buvo pripažinta, kad 
Maironis priimtinas ir darbo 
liaudžiai, nes gražiai apdainavo.

ŽMOGAUS TEISIŲ

DEKLARACIJA

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas išleido Žmogaus 
Teisių Deklaraciją, priimtą Jung
tinių Tautų visumos susirinkime 
1948 m. gruodžio 10 d. ši dekla
racija versta iš vokiečių kalbos 
ir išsiuntinėta su Eltos biulete
niu atitinkamoms lietuviškoms 
įstaigoms ir laikraščių redakci
joms. Nematydami reikalo per
spausdinti visos Deklaracijos išti
sai, norėtume pacituoti tik būdin
gesnius paragrafus, ypač įsidėmė
tinus mums.

1 str. Visi žmonės yra gimę ly
giai laisvės, orumo ir teisių atž
vilgiu. Žmonėms yra įgimtas pro
tas bei sąžinė ir jie turėtų ben- 

gamtą, kritikos žodį taręs buržu
azijai, o svarbiausia jo-' eilėraš
čiai pavirto liaudie* dainomis 
(Maironio dainas yra harmoniza
vę Č. Sasnauskas, J. Naujalis ir 
A. Kačanauskas) ... prieš vokiš
kuosius fašistus. 1949 m. partijos 
cenzūra Maironio rusiškame ver
time jau praliedo ir V. Mykolai
čio — Putino entuziastingą Mai
ronio įvertinimą, kuris baigėsi: 
“Už tikėjimą savo tautos šviesios 
ateities laimėjimu, už jausmo 
taurumą, už formos aiškumą ir 
paprastumą Maironis nusipelnė 
savo tautos karštą meilę”.

Stalinui mirus, Lietuvoje 1956 
m. išleisti rinktiniai Maironio 
raštai, o įvade priskirtas didelis 
talentas ir pripažįstama, kad “ge
riausi Maironio poezijos kūriniai 
tvirtai įėjo į lietuvių tautos kul
tūrinį lobyną”. A. Venclova Mai
ronį, Donelaitį ir Salomėją Nerį 
laiko didžiausiais Lietuvos poe
tais.

Sulenkėjusi dvarininkija ir ca- 
ristinės Rusijos Lietuvos pavergi
mas buvo anuo metu poli|tinis, 
socialinis ir kultūrinis priešas. 
Prieš juos stojo Maironis tėvy
nės meilės vardan. Tatai suteikė 
Maironio kūrybai plataus tautinio 
universalumo atspalvį. Sunkūs 
buvo rusų viešpatavimo laikai, 
kurie laikė sukaustę lietuvių tau
tą geležine ranka, kurie privedė 
tėvynę į baisią žiemą ir įstūmė 
ją tamsios nakties neviltin.

LIETUVIŠKAI

drauti Vienas su kitu broliškumo 
dvasioje.

18 str. Kiekvienas žmogus turi 
teisę į minties, sąžinės ir religi
jos laisvę. Ši teisė apima laisvę 
keisti savo religiją ar įsitikini
mą, skelbti juos viešai ar priva
čiai pamokslais, pamaldomis, apei
gomis, praktikavimu.

19 str. Kiekvienas žmogus turi 
teisę į laisvą savo nuomonės pa
reiškimą. I šią teisę įeina laisvė 
nekliudomai savo nuomonės lai
kytis, be to laisvė visomis susiži
nojimo priemonėmis priimti ir 
skleisti informacijas bei idėjas.

29 str. (1) Kiekvienas žmogus 
įpareigotas dirbti visuomenei, ku-

“Didžioa nelaimės spaudžia tė
vynę.

O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė. 
Mes gi prislėgti nusiminimo”

(“Nedaugei mūsų”).

Maironis taip pat apdainuoja 

išblaškytus, ištremtus lietuvius:

“Daugel žūva, daugel pūva, 
kas apverks jų dalį?
Už Uralo, žemės galo, 
Ne po savo šalį.

("Už Raseinių”)

Pasipiktinęs rusinimu kitame 

eilėrašty sako:

Geriausias jų sultis - siurbia 
maskoliai,

Abrusitėlių šerti pilną šalį pri
varė

Mums patiems gi į darbą visur 
kelią uždarė”. , 1

Maironis visa savo esme yra 
kenčiančios ir kovojančios tautos 
ipoetas. Šiandien, kuomet mūsų 
tauta išgyvena biologinį ir dvasi
nį genocidą sovietų vergijoje, 
kuomet ji artinama į visuotinį iš
naikinimą, kuomet mes ištrūkę į 
Vakarus nuo komunizmo pabai
sos, pradedame nutausti, atsidū
rę visuose pasaulio kraštuose, 
Maironis tampa vėl šaukliu už 
lietuvių tautos išlikimą. Anuo 
metu jis kėlė tautinio išsivadavi
mo viltis, žadino tėvynės meilę, 
šaukė į kovą prieš Lietuvos pa
vergėją ir tvirtai tikėjo į tautos 
prisikėlimą. Jo skaidrus idealiz
mas, šviesus optimizmas, pasiau
kojimas ir meilė savo tautai turi 
nušviesti mūsų kelius per tamsią 
nevilties naktį į naująjį tautos 
prisikėlimą.

rioje ir tėra galimas laisvas bei 
pilnas jo asmenybės išsivystymas.

(2) Naudodamasis savo teisė
mis ir laisvėmis kiekvienas žmo
gus gali būti varžomas tik tokiais 
apribojimais, kurie yra įvesti įsta
tymu, siekiant užtikrinti kitų as
menų teises ir laisves, remiantis 
teisėtais moralės, viešosios tvar
kos, visuotinio gerbūvio bei de
mokratinės visuomenės dėsniais.

Lietuvoje
Lietuvoje numatoma statyti 

nauja opera “Saulės miestas” jos 
veiksmas nukeltas į 17 amž. ant
rosios pusės Vilnių, o muziką pa
ruoš muz. A. Račiūnas. To paties 
Račiūno opera “Marytė”, pasi
rodžiusi prieš 8 metus, buvo pir
moji "tarybinė” lietuvių opera, 
sukurta bolševikinio režimo me
tu. Vėliau pasirodė dar septynios 
operos, jų tarpe “Pilėnai”, “Vai
va”, “Dalia”, “Frank Kruk” ir 
kt.

Gegužės 5d. Maskvoje prasidėjo 
geriausių liaudies teatrų spek
taklių apžiūra. Iš Lietuvos toje 
apžiūroje dalyvauti išvyko liau
dies meno rūmų, dramos skyriaus 
vedėja Surkevičienė ir meno sa
viveiklos žurnalo, dramos skyriaus 
redakt. Vengrys. Jie dalyvaus ir 
konferencijoje liaudies teatrų ir 
kt. klausimais.

Pagal Vilniaus radiją, visoje 
Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų 
dabar esą žinomi šių lietuvių var
dai ir jų darbai: skulptoriaus J. 
Mikėno, dail. A. Žmuidzinavi
čiaus, kompozitoriaus J. Juzeliū
no ir poeto E. Mieželaičio.

•
Gegužės mėn. pradžioje Lietu

vos estradinis orkestras išvyko 
koncertinei kelionei į Pavolgį ir 
Užkarpatę. Numatoma duoti 60 
koncertų — lietuvių, sovietinių ir 
užsienio kompozitorių kūrinių.

Apie lietuvių literatūros derlių 
paskutiniais metais kalbėdamas, 
rašytojų s-gos sekr. Ambrasas pa
žymėjo, kad meistriškumu dau
giau pasižymėjo poetai Mieželai
tis, Marcinkevičius, Reimeris, 
Drilinga. Prozoje debiutavo J. 
Marcinkevičius su “Pušimi, kuri 
juokėsi”; dar iškeltas J. Avyžius, 
M. Sluckis, H. Korsakienė. Naujų 
romanų tikimasi iš Baltrūno, Bie
liausko, Sluckio ir kt.

•
Prieš Velykas Kauno ir Vilniaus 

teatrai pastatė: J. Grušo pjesę 
“Prof. Markas Vidinas” (Kauno 
dramos teatre), amerikiečių dra

maturgo T. Williams pjesę “Orfė
jus nusileidžia į pragarą” (rež. 
R. Juknevičius, pagr. vaidmeny. 
akt. A. Bružas — pastatė Vilniaus 
dramos teatras), o Vilniaus ope
ros ir baleto teatras pastatė baletą 
pagal K. Goldoni “Tariamasis su
žadėtinis” (pastatė B. Kelbauskas, 
dirig. — Chaimas Potašinskas, su 
baleto art. H. Kunavičium ir kt.).

Vilniuje balandžio mėn. antroje 
pusėje surengta dailės savaitė. 
Gyventojai kviesti lankytis dailės 
parodose. Ta proga Vilniaus dailės 
muziejuje surengta Latvijos saty
ros darbų paroda. Parduotuvių lan
guose galėjai matyti dailininkų 
skulptūros, keramikos, metalo dir
binius. (Iš Eltos) ♦

★ ★★★★★★★★★ir

TRAKŲ PILIS
Kęstučio — Vytauto pilis Tra

kuose atstatyta. Manoma, kad ji 
dabar atrodo maždaug taip, kaip 
ir anais garbingaisais laikais. Pi
lies atstatymas buvo garsinamas, 
kaip įvertinimo ir pagarbos pa
reiškimas Lietuvos senovei...

Dabar, gegužės 1 dieną pilyje 
atidarytas muziejus. Tie
sa, vienoje iš pilies menių yra ro
doma dalykų, susijusių su praei
tim, bet daugiau su kryžiuočių 
ordino, ne su Lietuvos praeitim: 
žemėlapis su atžymėtais keliais, 
kuriais kryžiuočiai užpuldinėdavo 
Lietuvą, kryžiuočių ginklai... Iš 
Lietuvos praeities eksponatų yra 
tik ano meto amatininkų darbo 
įrankių bei kitų archeologinių iš
kasenų. Bet svarbiausią vietą uži
ma toki Trakų piliai “savi" ekspo
natai, kaip: Leninas (P. Vaivados 
skulptūra), Kapsukas, bolševikų 
mokytoja Sukackienė, na, dar ir 
P. Aleksandravičiaus skulptūra 
Žemaitė. Toliau — dabartinių lai
kų keramkos paroda. Didžiojoj me
nėj “kraštotyrinė skaitykla", ku
rioje lankytojai būsią šviečiami ... 
revoliucijos istorijos klausimais, 
būsią rengiamos paskaitos ir ro
domi filmai apie bolševikų partiza
nus, apie “hitlerinių okupantų ir 
buržuazinių nacionalistų žvėrišku
mus ir dvasiškuos reakcingą veik
lą”... (LNA)

AUKSINĖS SAGOS
(Atkelta iš psl. 3)'

dite, kaip klebonas bara? Na, ir gerai. Tegu jį iš
bara, nenaudėlį, tegu teisman paskundžia!

Staiga sužaibavo. Theresė kelis kartus persi
žegnojo: — Pati Dievo rūstybė, dai- perkūnai už
degs kaimą!.. Helen!

Vėjas daužė stiklines verandos duris. Jas už
darydama, Theresė pamatė panelę Helen, skuban
čią kaimo galan. ,

— Tokiame ore be skaros... — murmėjo The
resė, visu pasauliu stebėdamasi, ir tik purtė savo 
pražilusią galvą.

Ir Helenos mama nebuvo susižavėjusi dukters 
atidengta paslaptimi. Kas tai per istorija!1 kas per 
sentimentalumas! Iš kur toji romantika!? Ir dar 
tuo laiku, kai aplink dar tebelaša karo ašaros, 
kai visur dar šitiek daug skurdo ir nevilties. Ir iš 
viso kaip galima susižavėti kažin kokiu svetimtau
čiu, kurio net pavardės negalinti tinkamai ištarti, 
kurio net profesijos nežinanti!

— O ar galėjau to klausinėti, tartum tik jo 
medžiaginė padėtis man terūpėtų! Visi dabai- esa
me vienodi! Kas dar išliko gyvas, turi teisę gyven
ti, kaip nori. Pakankamai mes prisikankinome. Aš 
beveik ko ne visą savo jaunystę praleidau slėptu
vėse — baimėje — alkyje. Man jau to užtenka!

Motinos akyse ašaros.
— Mes gyvename patį realistiškiausią amžių, 

— mėgino įtikinti dukterį. — Tas jaunikaitis tegu 
bus pats gražiausias, pats inteligentiškiausias ir 
šventojo padorumo, vis tiek jis yra tik ponas Nie
kas. Ir iš viso jis man atrodo neturįs jokios sąži
nės... viliodamas jauną merginą...

Helen užlaužė rankas, tarsi maldai, ir šaukte 
šaukė:

— Tas tai netiesa!' Jonas niekada manęs ne
viliojo! Nė mažiausiu mostu to neparodė! Nieka
dos! — ją pačią skaudino jos žodžiai, kai ji dar 
pridūrė: — Dar nė karto manęs nė nepabučiavo...

— Bet kaip tai?.. — stebėjosi motina. — Kai 
tu pilna audros, nutraukusi atostogas ištisas va
landas pasakoji man apie tą Joną ir jo Lietuvą, 
dabai- dar nori tvirtinti, kad...

— Tik klausyk, mamyte, — nenusileido Helen. 
-— Joks išdidus vyras pirmai progai pasitaikius ne
puola merginai ant kaklo. Tik bailiai naudojasi to
kia taktika... nes jiems stinga vaizduotės. Man gi 
egzistuoja dar kita — bežodė kalba... Ak, tik ne
kratyk taip galvos, mamyte! žinau, tu tai nesu
pranti, bet įsivaizduok: be tėvynės, be ramybės, 
liūdesio lydimas, bet išdidus — toks yra Jonas! 
Karti svetimųjų duona, tamsi toji trobelninkės ka
mara, o jis — nepalaužiamas! Tik jo kalba, tarsi 
nuskriausto vaiko, apleisto ir benamio. Kodėl esi 
jam negera? Kodėl nenori atleisti jam jo pabėgė- 
liško likimo? Kodėl nenori jo priimti? Dar kelios 
dienos, ir Jonas turės vėl keliauti, ieškodamas nau
jų gerų žmonių, naujos pastogės...

Nebaigė. Užsidarė brolio įrengtame kabinete 
ir, parkritusi odinėje sofoje, susimąstė. Ir jai pa
čiai pasirodė skaudžiai juokinga, kad ji taip atkak
liai pasiryžo ginti savo laimę, kurią dabar, lyg stai
ga įsiliepsnojusią ugnį, jautė visoje savo būtybėje. 
Tegu niekas nedrįsta griauti jos sapnų!' Tenedrįs
ta plėšti tų širdį svaiginančių svajonių, dėl kurių 
išsipildymo būtų pasiryžusi ir mirti...

Ne, sugrįžusi jau neleis jam daug kalbėti ai 
stebėtis. Susitikus su juo, paims abi Jono rankas 
į savąsias, prispaus prie degančio veido ir tyliai 
jam pasakys...

Jis jai reikalingas kovai ir ramybei. Jai rei
kalingas jo kuklumas ir padėka, kurios susilaukė 
iš jo už kiekvieną menkiausią paslaugą. Pasakys 
Jonui, kad pamilo jo namų ilgesį, jo skausmų iš
draikytą sielą, tas atviras, taip dažnai liūdnas akis, 
kad pamilo jo Lietuvą ir motiną ir kad pasiryžo 
jam visa tai atstoti...

Tyku buvo aplinkui, tarsi ir gamta ir žmonės 
susidomėję klausėsi jos nesuvaldomo ir didingo 
širdies plakimo.

Minčių ir svajonių išvarginta užmigo.
O rytą ją pažadino motinos beldimasis į duris. 

Ak, ji buvo čia pat užmigusi — nenusirengusi, su 
bateliais.

Taisėsi susivėlusius plaukus ir nenorėjo tikėti, 
ką mama sakė, nes ji kalbėjo visai tyliai ir ramiai, 
ne taip kaip prieš tai.

— Nenorėjau vakar tavęs žadinti. Matai, aš 
buvau pamiršusi pasakyti, kad... na, taip... kad visi 
baltiniai Valterio spintoje švarūs ir beveik nauji... 
Marškiniai, kaklaraiščiai ir visa kita... Jei jau sa

kai, kad pabėgėlis... tik su kuprine... Taip pat su
radau ir tas auksines sagas, žinai, baltinių ranko
vėms... Amžiną atilsį tėvas buvo Valteriui dova
nojęs. Gulėjo stalčiuje prie senų laiškų. Tai, jeigu 
nori, jei nebus per išdidus... tasai tavo Jonas... 
tai pasakyk, — mažytis sveikinimas nuo — mo
tinos...

Theresė stovėjo verandoje, persirišusi baltą 
prikyštę, po šventadieniška skara paslėpusi savo 
žilus plaukus, tarytum ekstazėje klausėsi iš bažny
čios sklindančios vargonų muzikos, ir atrodė, lyg 
tartum ji ką tik pasiekė rojaus vartus, už kurių 
slepiasi stebuklingas pasaulis. Staiga pamačiusi su
grįžusią klebono seserėčią, net šūktelėjo išgąs
dinta.

Helen stovėjo priešais ją ant akmeninių ve
randos laiptų. Ant rankos buvo persimetusi šviesų 
lietpaltį, ant pirštų kabojo mamos rūpestingai su
rištas mažutis ryšulėlis. Vėjas pleveno jos vasari
nę suknelę, o iš jos akių blykčiojo paslaptingas 
džiaugsmas.

— Na, Theres, ar gerai rūpinaisi mūsų globo
tiniu? — šelmiškai šūktelėjo.

— Vaje, vaje, panele Helen! — suplojo ran
kom Theresė. — Ir kas galėjo žinoti! tiesa, kle
bonas jau seniai žinojo... ir daktaras Burhet žino
jo... tik mes... — Vaje, o aš vis dar valkata šen, 
valkata ten... Kai jūs, Helen, buvote išvažiavusi, 
klebonas pasikvietė jį klebonijon, davė kambarį ir 
sutaną... Dabar pats daktaras Burhet groja vargo
nais, o kunigėlis Jonas...

Kraujo srovė ūžtelėjo jos galvon ir tartum 
plukdė ją nuo laiptų žemyn, į beribę bedugnę. Ji 
grimzdo ūkanoje, ir šviesa ūmai užgeso Helen aky
se. Jau perbėgo šventkiemę, jau atplėšė bažnyčios 
duris...

Vargonai galingai griaudė Bacho preliudą. 
Žinoma, taip galėjo groti tik daktaras Burhet.

Lėtai pakėlė galvą ir, plačiai pravėrusi akis, 
tarp smilkalų dūmų ieškojo jo veido... Tačiau gir
dėjo tik jo skambų balsą, tą patį liūdną, tik dabar 
majestotišką balsą, kuriuo jis taip dažnai pasakojo 
jai apie savo tėvynę.

— Judica me Deus et discerne causam meam...
Jos rankoje virpėjo ryšulėlis su auksinėm sa

gom, tartum jomis buvo norėjusi amžiams surišti 
jo dienas.

— Quia tu es Deus fortitudo mea:quaremc 
repulisti...

“Paimk mane, paimk mane!” kažkas tyliai 
maldavo jos sieloje. O Bacho preliudas dabar svai
dė pergalę, tai vėl nusižeminimu kilo iki žvaig
ždžių arba laukiniu skausmu trankėsi Neviltyje. 
Smilkalų kvepėjime pynėsi žmonių maldavimai, o 
ten, prie didžiojo altoriaus, stovėjo atlapais balti
niais, dulkinais batais, suplyšusią kuprine — Jo
nas.

Žaibais sugrūmojo vargonai. Sugriaudė, kad 
vėl suskambėtų atleidimu, dalydami nuskriaustie
siems nežemiškas gėrybes.

Ant Jono pečių uždėtame arnote žvakių švie
soje žėrėjo auksu išsiuvinėtos rožės. Jis bučiavo 
altorių, lenkėsi tarp ministrantų ir kėlė aukštyn 
taurę. Nuo jo skambaus balso visa bažnyčia tartum 
iki pamatų drebėjo.

— Sursum corda!
Ūkanos vėl grasino pražudyti Helenos šviesą, 

bet ten, aukštai, ant vargonų, daktaras Burhet jai 
kalbėjo: “Kad jį surastum, turėjai jo netekti”...

Ar ne brangus tas ilgesys, kurs gyvena Neiš
sipildyme? ”... kad Jį surastum... neišsipildė! ne-* 
išsi...”

Išėjo iš bažnyčios ir bėgo, bėgo per šventkie- 
rnį, bėgo pro vartus, paskui per sodą į didžiulę dar 
nenušienautą pievą. O kai pajuto nesulaikomas, 
ašaras, suklupo čia pat veidu j žolę ir pravirko. At
rodė, kad niekas pasaulyje neturėjo daugiau jėgų 
suramdyti to išsiveržusio skausmo.

Auksinių sagų ryšulėlis nuriedėjo kelis metrus 
žemyn, palikdamas gulėti baltų ramunių kere.

— Helen, Helen, na, jau užteks! kelkis!' Mi
šios jau seniai pasibaigė. Klebonijoje laukia dakta
ras Burhet ir kunigas Jonas... >

Jo balsą girdėdama, ji pakėlė akis į šalia sto
vintį dėdę kleboną. O jis šypsojosi visu savo šiltu 
gerumu, visa savo meile ir, tartum gailėdamasis, 
lingavo galvą.

O kai pasuko klebonijos link, jis nuoširdžiai 
paklausė:

— Ar jau dabar lengviau?..
— Kas? ... ar dantys?.. — Helen nukreipė gal

vą į šalį ir paraudo. Klebonas kiek nustebęs stab
telėjo, o ji skubinosi pridurti: — Nemaniau, kad 
dantys... tokių skausmų atneš... bet dabar nieko 
nelaukdama grįšiu miestan ir leisiu ištraukti...

— Juo geriau, juo geriau... — nenustodamas 
šypsotis, atsakė dėdė klebonas, — nes pačiam save 
gydyti nevisada ir pavyksta...

4
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GRAŽUOLĖS IR KREPŠIAI 
ADELAIDĖJE

Gražuolės baliaus metu gra
žuole buvo išrinkta Australijoje 
plačiai žinoma Vyties krepšinin
kė E. V. šiukšterytė. Antroji vie
ta atiteko V. Gumbytei — Mol
nar, ir po jos L. Kuncaitytei, jau
nai Vyties krepšininkei.

E. V. šiukšterytė sportininkų 
tarpe pažįstama kaip “panelė 
mokytoja”, dirbanti mokykloje. 
Laisvu laiku įdomaujasi sportu ir 
tautiniais šokiais.

VYTIS I — NORTH ADELAIDE 
53 — 73

Vytiečiai ir vėl suklupo žiemos 
turnyro susitikime. Pats žaidimas 
buvo puikus, bet trūko tikslių me
timų. Taškus pelnė: Lapšys 14, 
Daugalis 12, Gumbys. 10, Petkū- 
nas 9, Visockis 5, Ramonaitis 3, 
Gudelis, L. Urmonas, R. Pocius 
po 0.

VYTIS I — WEST TORRENS 
35 — 29

Vyties moterys žiemos turnyre 
laimi antrų kartų. Priešininkės 
buvo gana stiprios, iki šiol sun
kiai palaužiamos. Taškus pelnė: 
R. Andriušytė 16, Radzevičiūtė 
10, Kelertaitė 6, šiukšterytė 2 ir 
Pečiulytė 1.

VYTIS II — SABRES 
ALL STARS 10 — 52

Vyties jauniai — South Ade
laide 17 — 29 (15 — 14)

Po sunkaus žaidimo pirmam kė
liny, jauniai antram kėliny vos 
laimėjo du taškus ir taip turėjo 
pasiduoti savo priešams.

Vyties jaunučiai laimėjo be ko
vos prieš Budapest.

Edas

STALO TENISO REZULTATAI 
ADELAIDĖJE ■

Vyrai. I-ji komanda pralaimėjo 
prieš Norm. Memorial 3 : 8. Taš
kus pelnė visi trys komandos žai
dėjai: St. Urnevičius, R. Aduta- 
vičius ir J. čižauskas po vienų. 
II-ji komanda Vytis — Norwood 
5 : 6. Taškai: A. Gudaitis 3, P. 
Urbašius 2. IlI-ji komanda Vytis 
— B.P. 5 : 6: Vienintelę pergalę 
pasiekė V. Maželis.
Mergaitės. I-ji komanda Vytis — 
E.T.S.A. 9 : 2. Taškai: I. Gudai
tytė 3, 'A. Mikužytė 3, N. Lėly
tė 1 ir dvejetai 2. II-ji komanda 
Vytis — Hoopers 1 : 10. Vienin
telį taškų pelnė komandos kapi
tonė R. Pacevičiūtė.

R. Sidabras

JURGIS JONNAVlčIUS, išbuvęs dvi kadencijas Adelaidės apylin
kės pirmininku, praktiškai parodė didelio prielankumo . sportinin
kams, perimdamas treniruoti Vyties jaunučių krepšinio komandų. J. 
Jonavičius krepšinį žaisti pradėjo Kauno L.G.S.F. klube ir reprezen
tavo lietuvių komandoje prieš Vakarų Australijos rinktinę.•
KAUNO HALĖJE buvo pravestos pirmos Sov, Sąjungos mažojo ran
kinio pirmenybių finalinės rungtynės. Moterų grupėje nugalėjo 
maskvietės, o Kauno “Žalgirio” mergaitės pasitenkino trečia vieta. 
Vyrų grupėje laimėjo gruzinai, ir Kauno Atletui taip pat teko tre
čia vieta. Rankinio žaidimas labai panašus į krepšinį, tik vietoj krep
šių naudojami futbolo vartai.

•
FELICIJA KARALIŪNA1TĖ — KAROBLIENĖ trečių kartų dalyva
vo “Humanite” krose (bėgimas per laukus) varžybose, Paryžiuje. 
Šį kartų jai pavyko laimėti antrų vietų. Pirmoji dviejų km. nuotol 
atbėgo T. Babinceva per 5:35,0.

•
KUN. A. KAZLAUSKUI, naujam Adelaidės kapelionui,- iškilmingo 
priėmimo Lietuvių Namuose proga Sporto Klubo pirmininkas J. Jau
nutis įteikė Vyties ženklelį.

VINCAS SOHA, geležinės ištvermės lietuvių krepšinio rinktinės gy
nėjas iš Melbourne, po rungtynių Adelaidėje pareiškė kad krepšin 
žais iki 40 metų amžiaus, žaidžiant prieš latvius rinktinėje jis buvo 
ištvermingiausias žaidėjas, pelnęs 14 taškų.

•
LIETUVOS KREPŠINIO MĖGĖJAI džiaugiasi, kai Kauno “Žalgirio” 
jauniai (mergaitės ir berniukai) tapo Sov. Sųjungos čempionais. Fi
nalai, dalyvaujant stipriausioms 8 Rusijos abiejų grupių komandoms, 
buvo pravesti Kauno Halėje. Sunkiausiai merginos kovėsi su Rygos 
V.S.M. k-da, bet vistiek jų nugalėjo 50:47. Jaunuoliai visus prieši
ninkus nugalėjo labai lengvai.

•
KAUNO “BANGA” futbolo komanda sužaidė pirmas šio sezono pir
menybių rungtynes lygiomis prieš Tifliso “Lokomotyvų”. Dalyvauja 
Sov. S-gos B klasės p-bėse.

| DOVANINIAI SIUNTINIAI |
> SOV. SĄJUNGON

’£ persiunčiami pigiau ir greičiau, siunčiant per firmą, kuri yra ;£ 
!♦' siuntinių įstaigos Maskvoje įgaliota betarpiai išrašyti apmui- !♦; 
£ tavimo licenzijas — faktūras. Tai yra pilna garantija, kad !♦! 
£ iš jūsų tebus paimti tikslūs muitai ir kiti persiuntimo mokes- į 
:*s v. . M:J: Čiai.
£ Venkite įvairių neautorizuotų firmų patarnavimo, kurioms 
£ jūs betiksliai permokate.

£ SKYRIAI VISUOSE DIDESNIUOSE MIESTUOSE ;t;
• »5 

£ Ta pačia proga pranešame, kad esame gavę nedidelį kiekį £
> Vilniaus Filharmonijos — J. Švedo ansamblio lietuviškų šo- >♦« 

kių ir dainų plokštelių papigintom kainom. •
4 * * v

Savininkai V. ir R. Aniuliai

į HANSA TRADING Co.★ Tel. 30-3347 jįj 
197 FLEMINGTON RD., |

£ NORTH MELBOURNE, VIC. £
i

Amerikietis Bobby Fischer pir
menybėse, Stockholme, užbaigė 
pirmuoju tarpzoninėse nepralai
mėjęs nė vienos partijos. Jis lai
mėjo 13 partijų ir 6 baigė lygio
mis. Tarp jo įveiktųjų yra So
vietų didmeisteris Kūreno jus, is
landas Olafsson, vengrai Barcza 
ir Portisch, Kanados — Yanofs- 
kis, Argentinos •— Balbočan, 
amerikietis — Bisguier ir kt.

Iš šių pirmenybių 6 patenka į 
pasaulio kandidatų varžybas, ku
rios įvyks gegužės — birželio m. 
Curacao, Olandų Vak. Indijoj. 
Prie jų bus prijungti iš Latvijos 
— Tai ir Estijos Keres.

Massachusetts mo(ksleiĮvių pir
menybės prasidėjo kovo 17 d„

Cambridge “Y” namuose.
Užpernai moksleivių varžybas 

laimėjo Algis Makaitis, So. Bos
tono L. Pil. D-jos šachmotinin- 
kas. Jis dalyvauja ir šiose varžy
bose drauge su A. Leonavičium, 
Girniais. Prieš kelius metus mo
ksleivių varžybose pasižymėjo 
mūsų jaunuoliai: Gediminas Kuo
dis, Saulius Vaičaitis, Edv. Spi- 
rauskas.

Romanas Arlauskas iš Austra
lijos yra įkeltas į pasaulio ko- 
respondencinių pirmenybių baig
mę (jis baigė pirmuoju pusbaigi- 
niam rate, priešaky vokiečio Dan- 
nberg, čeko dr. Mahel, švedo 
Fridh, dano Nielsen, austro 
Watzl ir. kt.)

t EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ ::
OPTIKAS J i

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 1
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai. 1* ” J
8th Floor, Capitol House, 109 Swamton St., 1 f '
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) y f

;; Tel. 62-2231 ] I!

* PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ £
$ | USSR PER ŠVEDIJĄ >;
§ NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY £
| 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW J

LIETUVAITĖ BILIARDO ČEMPIONĖ

LIETUVA — BALTARUSIJA 136 : 128. Tokiu rezultatu Lietuvos 
lengvosios atletikos rinktinė pirmų kartų įveikė savo kaimynus. 
Rungtynės vyko Vilniuje.

•
IRENA GUDAITYTĖ, X-sios sporto šventės stalo teniso čempionė, 
pralaimėjusi patį pirmųjį šio sezono susitikimų, pirmų ratų baigė lai
mėdama 17 rungtynių.

•
ROMAS ZENKEVIČIUS, lietuvių krepšinio rinktinės vidurio puolė
jas, rungtynėse su latviais labai pasižymėjo dengime. A. Šimkus po 
rungtynių pareiškė, kad “šorti” taip iškiliai dar niekad nežaidė. R. 
Zenkevičius rinktinei pelnė 14 taškų.

•
BALYS NEMEIKA, gerai žinomas sportinėje veikloje ir sportinėje 
žurnalistikoje, darbovietėje lengvai susižeidė. Kiek laiko negalės 
dirbti, bet pasižadėjo dažniau parašyti sportiniais reikalais. Nudžiu
gino “Caramba” adelaidiškius, sutikęs kandidatuoti į klubo valdybų. 
Visuotinis sporto klubo susirinkimas įvyks šio mėn. 27 d. Lietuvių 
namuose.

•
ALGIS IGNATAVIČIUS, talentingiausias Australijos krepšinio žai
dėjas ir lietuvių rinktinės kapitonas, rungtynių metu gųsdino latvius 
pelnydamas 10 taškų. Po Geelongo sporto šventės pirmų kartų daly
vavo rungtynėse. Tad visai nenuostabu, kad žaidžiant matėsi trūku
mų.

•
PIETŲ AUSTRALIJOS mergaičių krepšinio rinktinės dalyvės Rasa 
Andriušytė ir Dalia Radzevičiūtė Velykų švenčių proga dalyvavo 
žaidynėse Tasmanijoje. Paklaustos apie šių gastrolių įspūdžius vien
balsiai pareiškė, kad jas sužavėjo Tasmanijos gamta, žaidynes lai
mėjo N.S.W. mergaitės, ir Pietų Australijai teko antroji vieta.

•
MOKYTOJA MILĖ ŠIUKŠTERYTĖ, lietuvių krepšinio rinktinės gy
nėja ir Vyties I-mos komandos kapitonė, išrinkta Vyties klubo gro
žio karalienė, gavusi 410 balsų. Rinkimai pravesti australiška siste
ma, Šie rinkimai klubo iždui davė £ 55.15.0 pajamų.

Surinko R. Sidabrai

MURRAY’S i

HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomų ir rekomenduotinų firmų: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktų su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visų 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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Brookfieldas, į vakarus nuo 
Chicagos esantis miestelis, anks
čiau buvo garsus-savo dideliu zoo
logijos sodu. Dabar jis kiek pla
čiau pagarsėjo sužinojus, kad jame 
gyvena JAV studenčių biliardo 
čempionė Anne Šidlauskaitė (ra
šoma Sidlauskas).

ši 19 metų amžiaus Indijanos 
universiteto Bloomingtone studen
tė, paskutiniais mėnesiais susilau
kė nemaža reklamos Amerikos di
džiojoje spaudoje bei televizijoje. 
Apie jų neseniai plačius aprašy
mus su nuotraukomis patalpino vi
si Chicagos laikraščiai.

Išgarsinta spaudoje ji turėj'o 
progos pasirodyti ir televizijoje 
per CBS tinklų vasario 12 d. Ji 
čia buvo viena iš dalyvių “To Tell 
The Truth” programoje ir laimė
jo 750 dol. Čia buvo nupasakoti 
jos atsiekimai ir 4 spėjikų grupė 
turėjo iš paduotų faktų išrinkti 
jų iš trijų merginų tarpo. Jų at
pažino tik vienas spėjikas, o kiti 3 
suklydo ir tai jai atnešė 750 dol. 
3 x 250 dol.)

Anne čempijonės vardų laimėjo 
praėjusiais metais Kansas valsti
jos un-te įvykusiose finalinėse var
žybose. Nors ji biliardų žaisti pra

dėjo būdama 9 metų amžiaus, ta
čiau vėliau nedaug praktikuodavo
si. Kaip ji pasakoja, laimėjimas jai 
atiteko gana netikėtai.

šiemet ji vėl žada ginti čem
pionės titulų varžybose, kurios 
įvyks kovo mėnesį jos universitete 
Bloomingtone. ‘Čia Anne vadovauja 
šių varžybų rengimo komitetui.

Anne yra netik gera biliardo 
žaidėja, bet ir studentė. Ji studi
juoja “vyriškų” šakų — sąskaity- 
bų (accounting) ir gauna gana 
gerus pažymius. Dabar eina ant
rieji jos mokslo metai universite
te.

Savo išvaizda ji yra tipiška lie
tuvaitė, kų, žinoma, galima atspėti 
ir iš nesutrumpintos bei nesuame- 
rikonintos pavardės.

Tenka pažymėti, kad jos tėvas 
— Frank, kuris irgi jau yra gi
męs šiame krašte, neblogai kalba 
lietuviškai. Visa Šidlauskų šeima 
palaiko glaudžius santykius su lie
tuviais, gyvenančiais aplinkiniuo
se Berwyno ir Cicero miestuose.

Nors .biliardas Amerikoje nėra 
populiarus sportas, bet vistiek ma
lonu, kad šio krašto studenčių nu
galėtoja šioje šakoje yra lietuvai
tė.

Ed. Šulaitis

SOVIETINIS JAUNIMAS 
Į DARBUS

3 MILIJONAI KOMJAUNIMO Į 
KAZACHSTANĄ, KITAS

SRITIS
Maskvoje balandžio 16-20 d.d. 

įvykusiame 14-me Komjaunimo su
važiavime kalbėjęs pirmasis tos 
organizacijos sekretorius S. Pav
lovas ypatingai, iškėlė komjaunimo 
uždavinius žemės ūkyje (tai vėliau 
savo kalboje išryškino ir Chruščio
vas). S. Pavlovas, be kitų teiginių, 
nupasakojo, kiek komjaunuolių 
siunčiama dirbti į vad. plėšinių 
žemes, kurios vadinamos priešaki
ne žemės ūkio fronto linija. Per 
ketveris metus pagal komjaunimo 
kelialapius nuolatiniam darbui j 
plėšinius atvažiavo 29.000 mergi

nų, 11.000 jaunų statybininkų, 
36.000 baigusių augštųsias mokyk
las ir technikumus, o derlių nuimti 
plėšiniuose padėjo daugiau kaip 
600.000 “jaunų patriotų” iš .visų 
Sovietijos kampų. To paties Pav
lovo žodžiais, šiuo metu iš viso 
(aišku, “savanoriškai" — E.) vad. 
Užpoliarėje ir Vid. Azijoje, Pabal
tijy, Tol. Rytuose ir kitose Sovie
tijos srityse dirba apie 3 milijonai 
jaunuolių. Jau žinoma, kad ir iš 
Lietuvos, "savanoriškai” su tais 
komjaunimo kelialapiais j tolimas 
Sovietijos sritis gabenami šimtai 
jaunuolių. Balandžio 20 d. Mask
voje Komjaunimo ck plenume pir
muoju sekretoriumi perrinktas S. 
Pavlovas. (E)

PŪKINĖS KALDROS
APIE TARYBINĘ VALDŽIĄ

I iREGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH

93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372. g
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, $ 
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498. g
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, V 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. $

STORES,

STORES,

a 
i

FOOD STORES, I 
8

FOOD STORES,

FOOD STORES,

“PERRINKTI” CHRUŠČIOVAS 
SU BREŽNEVU

Balandžio 23-25 d.d. Maskvoje 
posėdžiavo naujai išrinktoji Augš- 
čiausioji Taryba. Dienotvarkė po
sėdžiuose buvo tokia: Sųjungos ir 
Tautybių Tarybų komisijų rinki
mai, valdžios įsakų patvirtinimas, 
Augšč. Tarybos prezidiumo rinki
mai, pranešimas apie pasitarimus 
Ženevoje, naujos sovietų vyriau
sybės sudarymas, Augšč. Teismo 
rinkimai ir naujos sovietinės kon
stitucijos projekto paruošimas. So
vietų Tarybos posėdžiams pirmi
ninkavo Leningrado pratijos sekr. 
Spiridonovas, o Tautybių Tarybos 
posėdžiams — Latvijos min. pir
mininkas J. Peivė.

Posėdžiai baigėsi greičiau kaip

tikėtasi ir visi formalumai atlikti 
labai skubiai. Gromyko savo kal
boje kaltino Vakarus, pranašavo 
sutarties pasirašymą, su Rytų Vo
kietija, grąsino atominių sprogme
nų bandymų atnaujinimu. Buvo ir 
staigmenų. Tylomis partijos ck 
prezidiume atsirado ukrainietis 
Kirilenko, dar pernai buvęs kan
didatu ir per rinkimus neišrink
tas. Buvo staigmena ir Vorošilovo 
patekimas į prezidiumą. Per pus
valandį perrinktas Augšč. Tarybos 
ligšiolinis pirmininkas L. Brežne
vas, perrinkta ir 15 jo pavaduoto
jų — 15 respublikų Augšč. Tary
bų pirmininkų (jų tarpe ir J. Pa
leckis) ir į prezidiumą išrinkta 
dar 16 narių (jų tarpe vienuolika 
— naujų). Per 10 minučių ligšio
linė sovietų vyriausybė pasitraukė,

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stoti*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų-atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

■.V.\\\,AS“AW.VA,.VA,AVAVAWWAWA'AV«W>W.

buvo patvirtinta jos ketvertų me
tų veikla ir Chruščiovas įpareigo
tas sudaryti naują “vyriausybę”
— tai padaryta, valdžią mažai pa
keitus, kitą dieną. 12 min. pakako 
apsvarstyti naujos konstitucijos 
projektui.

Balandžio 25 d. patvirtinta nau
joji “valdžia”. Furceva ir toliau 
vadovaus kultūros ministerijai. 
Vietoje ligšiolinio vadovo komitete 
kultūriniams ryšiams su užsieniu
— J. Žukovo, dabar pakviestas 38

m. amž. S. Romanovskis. Vietoje 
žemės ūkio ministerio L. Olšans- 
kio (šis pakeis Lysenką žemės ūkio 
mokslų akademijoje) dabar pa
kviestas buv. partijos sekr. Alta
jaus krašte — K. Pysin. Chruščio
vas kalbėjo, tik 12 min. Naujai 
konstitucijai parengti sudaryta ko
misija. 1918, 1924 ir 1936 m. kons
titucijos dabar esančios jau pase
nusios. Naujoje konstitucijoje tu
rį atspindėti... lenininiai princi
pai.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. gegužio 23 d.

NMSQ PASTOGĖ atsiskaityti. Taip pat maloniai 
kviečiami visi, apsimokėję už 
pirmą pusmetį, pratęsti laikraščio 
prenumeratą sekančiam 
čiui. Pinigus siųskite: Box 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

MOŠŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJAMS

Mūsų Pastogė* Administracija 
nuoširdžiai kreipiasi į visus skai
tytojus,kurie užvilkinę prenume
ratos mokestį, ir prašo nedelsiant

pusme-
4558,

NUTIKIMAI ADELAIDĖJE
PRIĖMIMAS NAUJAM KAPELIONUI

Gegužės 5 d. Lietuvių Namuose 
apylinkės valdyba surengė pri
ėmimą naujam Adelaidės Lietu
vių kapeliontfi kun. A. Kazlaus
kui. I priėmimą atsilankė 210 iš 
anksto užsiregistravusių adelai- 
diškių.

Kapelionas salėje sutiktas vi
siems svečiams sustojus ir suo- 
širdžiai plojant. Visas priėmimas 
buvo nuoširdus ir nuotaikingas. 
Moterų Sekcija stalus buvo ap
krovusi skaniais ir įvairiais val
giais.

Pasveikinęs garbės svečią visos 
kolonijos vardu, apylinkės valdy
bos pirmininkas inž. K. Tymukas 
pranešė, kad minėjimo pradžiai 
“Lituania” choras pasirodys su 
savo dainomis.

Tokio pobūdžio priėmimuose, 
paprastai, seka nesibaigianti kal
bų ir sveikinimų eilė. Tačiau šia
me priėmime, pasigėrėjus choro 
dainomis, buvo tik dvi kalbos; 
pirmininko ir kapeliono.

Apylinkės valdybos pirmininkas 
savo kalboje supažindino kape
lioną su Adelaidės lietuvių ben
druomene ir jos veikla. Davęs 
trumpą įsikūrimo apžvalgą ir 
konstatavęs, kad “lietuvių ben
druomenę Adelaidėje reikia lai
kyti gyvastinga, judria ir tvirta 
savo siekimuose — lietuvybės iš
laikyme, kultūrinėje ir organiza
cinėje veikloje, tautos ir jos rei
kalų reprezentacijoje bei lietu
viškos sąmonės gaivinime”, pir
mininkas toliau apžvelgė atskirų 
organizacijų darbą, laimėjimus ir 
tikslus. Jis platėliau sustojo ties 
apylinkės valdybai betarpiškai 
priklausančiom organizacijom: 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga ir 
Moterų Sekcija. Kalbėdamas apie 
pirmąją, apylinkės valdykos pir
mininkas nurodė:

“Lietuvių Sąjungos uždavinys 
yra administruoti ir valdyti ben
druomenės turtą. Lietuvių Sąjun
ga rūpinasi ne tik Lietuvių Namų 
išlaikymu, bet, kaip matome, ir 
plėtimu. Čia daug pasidarbuoja 
tiek. Sąjungos nariai, tiek ir dau
gumos Adelaidės lietuvių auko
mis ' ir nuolatinėmis talkomis. 
Ypatinga padėka čia priklauso 
inž. Reisonui, kuris paruošė pro
jektus ir kartu su darbų vedėju 
inž. Petkūnu vadovauja statybai”.

Liesdamas Moterų Sekciją, pir
mininkas nurodė, kad “Sekcija 
veikia jau vienuolikti metai ir rū
pinasi bendruomenės socialiniais 
reikalais — ligonių, šeimų, sene
lių lankymu. Per metus vidutiniš
kai aplankoma 250 asmenų, šel
piami ir kai kurie lietuviai ligo- 
nys, pasilikę Vokietijoj- Moterų 
Sekcija nuo pat jsisteigimo pra
džios ruošia visus bendruomeni
nio pobūdžio parengimus, taip 
Kalėdų Eglutė, Motinos Diena, 
Kūčios ir t.t.

Po to inž. K. Tymukas apžvel
gė visas kitas Adelaidėje veikian
čias lietuviškas organizacijas ir 
jų veiklą, o taip pat suminėjo 
asmenis, vienaip arba kitaip ats
tovaujančius bendruomenę. Savo 
kalbą pirmininkas užbaigė šitaip: 

"Baigdamas norėčiau padėkoti 
Tamstai, Kunige Kapelione, už 
atsilankymą į šį priėmimą, papra
šyti, kad Tamsta nepagailėtum 
pastangų padėti mums eiti vienin
gu lietuvišku keliu ir palinkėti, 
kad Tamstos santykiai su viso
mis organizacijomis būtų kuo šil
čiausi. Visų čia susirinkusių var
du linkiu Tamstai ilgiausių metų 
mūsų .tarpe”.

Po pirmininko kalbos visi sve
čiai sudainavo kapelionui Ilgiau
sių Metų, o po to išklausė nuo
širdžios paties kapeliono kun. A. 
Kazlausko kalbos. Jis dėkojo už 
netikėtai malonų priėmimą, pasi
gėrėjo “Lituania” choru, išreiš
kė nusistebėjimą Moterų Sekci
jos veikla ir pabrėžė norą būti 
visur ir su visais. Kapelionas, pri
simindamas Angliją, pabrėžė, kad 
čia jo parapija yra daug gauses
nė ir kad jis, kaip Ganytojas, rū
pinsis kiekviena avele.

Vėliau įvairių organizacijų ats
tovai asmeniškai pasikalbėjo su 
kapelionu.

Iš kun. Kazlausko teko patir
ti, kad tikybos pamokos abiejose 
lietuvių savaitgalio mokyklose 
bus pradėtos dėstyti, kai atvyks 
kunigas Pr. Dauknys (viduryje 
birželio). Iki to laiko jungtinės 
tikybos pamokos dėstomos sekma
dieniais 5 vai. popiet šv. Kazi
miero koplyčioje. Dėstyti tikybą 
abiejose mokyklose vienam kape
lio) 
moi 
kapelionas neturi savos susisieki
mo priemonės. (ALž)

Skautų Aušros Tuntas kviečia: 
VISI!

PRANEŠIMAS

VISI I VISI Iį gegužio 26 d. (šeštadieni)
CABRAMATTA CIVIC HALL

A. Procutienė š.m. birželio 7 d. 
išplaukia iš Aucklando, N. Zelan
dijos į J.A.V. “Oronsay” laivu, 
pas savo sūnų ir seserį. Jos kaju
tė yra turistų klasėje, B216. Tuo 
laivu plaukiantieji lietuviai yra 
maloniai kviečiami apsilankyti 
pas ją.

PRANEŠIMAS
Pakartotinai pranešame visiem* 

Sydney Apylinkės lietuviams, kad 
visuotini* apylinkė* narių susi
rinkimas šaukiama* gegužio 27 
d. 2 vai. p.p. Redfern Lietuvių 
namuose 18-20 Botany Rd., Alex
andria.

Šiame susirinkime duos savo 
darbų apyskaitą senoji apylinkės 
valdyba ir bus renkami visi apy
linkės valdomieji organai. Apy
linkės Valdyba kviečia visus apy
linkės narius gausiai dalyvauti.

Sydney Apylinkės Valdyba

PAMALDOS
Gegužio 27 d. pamaldos Sydney 

lietuviams Camperdown bažny
čioje 12 vai. Tą pačią dieną pa
maldos Wollongong lietuviams 5 
vai. p.p. Wollongong katedroje.

Kaukiu Baliu' I MOTINOS DIENA BANKSTOWNE

Karnavala
B/YLIAUS PROGRAMOJE: geriausių kaukių premijavl 

mas, loterijos, puiki šokių muzika.

GERAS BUFETAS IR BARAS!

Laukiami visi ir kiekvienas! Mūsų ruošiamais kaukių ba
liais niekas dar neapsivylė, neapsivils ir dabar!

Bilietų kaina 15 šil. Bilietus ir stalus galima užsisakyti 
pas p. M. Osinaitę — Cox YA 9883 arba salėje prie durų.

Pradžia 7 vai. Pabaiga 2 vai. ryto.

RENGĖJAI

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnėjiškiai Nemira ir Viktoras 
............................ Glebe•'*J v UV A11V XX jf XX XX/ O v V I vii A Iii XX v* > / X* V 1 • • •• ’ * 1 /""S 1

iiui trukdo tas faktas, kad pa- Šlitenai nusipirko namą GI 
jkos vyksta vienu laiku ir kad I priemiestyje biznio reikalams, 
nflli'nnoo r»r»4-nvi cnirAc pnoiei nlri

.SEKTINAS PAVYZDYS
Tautiečiai, suprasdami Mel

bourne Lietuvių Namų paskirtį 
mūsų tautiniam reiškimuisi, vi
sais būdais juo s remia. Vienas jų 
— Povilas Mičiulis be anksčiau 
suteiktos 45 svarų paskolos įmo
kėjo dar dvidešimt penkis svarus.

Nuoširdus ačių p. Povilui Mi
liuliui už suteiktą paramą mūsų 
visų bendram židiniui — Lietuvių 
Namams.

MOTINOS DIENA ADELAIDĖJE
Minėjimas pradėtas trumpa Mo

terų Sekcijos pirmininkės ponios 
Reisonienės kalba, kurioje ji, pa
sveikinusi mamytes ir pasidžiau
gusi kapeliono dalyvavimu minė
jime, prisiminė mirusias motinas, 
o susirinkusieji pagerbė jas atsi
stojimu.

Motinos Dienai skirtą progra
mą atliko savaitgalio mokyklos 
mokiniai. Pradžioje padainavę ke
lias daineles (vadovavo mokyt. 
Grigonis), mokiniai pasklido sa
lėje ir visas motinas apdovanojo 
gėlėmis. Po to sekė deklamacijų 
ir šokių pynė. Programos vado
vas mokyt. J. Neverauskas.

Pažymėtina gerai paruošta ir 
gražiai paskaityta Motinai skirta 
A. Gavelio paskaita, kurioje pre
legentas prieš susirinkusių akis 
pastatė Motiną, kaip stipriausią 
lietuviškumo ramstį.

Po programos kartu su mamytė
mis visi susirinkusieji pasivaiši
no skanumynais. Sekcijos išdėlio
tais ant stalų tiek dalyje salės, 
tiek atskiruose kambariuose. Sek
cijos ponios pasirūpino, kad nė 
vienas neliktų nepavaišintas ii’ 
kad niekam nieko netrūktų.

Motinos Diena buvo ir jauni
mo ir senimo šventė.

Sydnėjiškiams gerai pažįstamas 
Povilas Protas, “Dainos” choris
tas, dvi savaites pasirgęs vėl grį
žo į tarnybą.

Ir Adelaidėje jau konkrečiai gal
vojama steigti lietuvių kredito 
draugiją.Kaip praneša ALŽ, tuo 
reikalu įvyko balandžio 29 d. susi
rinkimas, kuriame išrinkta orga
nizacinė tokios draugijos komisi
ja. Ją sudaro: J. Lapšys, A. šliu
žas, K. Pocius, P. Kanas ir B. 
S traukas.

Bankstown lietuvių savaitgalio 
mokykla paskutiniu metu padidė
jo: šiuo metu mokyklą lanko 44 
mokiniai. Taip pat mokykloje 
pradėjo neseniai dirbti ir dvi nau
jos mokytojos: p. Makūnienė ir 
p. Donielienė. P. V.R. Saudar- 
gienė pradėjo jau komplektuoti 
iš mokyklos mokinių artistus bū
simam vaidinimui “Sigutė”, kurį 
parašė pati p. Saudargienė.

★
Iš gegužio 19 į 20 d. naktį prie 

Singleton susisiekimo nelaimėje 
žuvo sydnėj iškis lietuvis Bronius 
Obelavičius.

★
Redfern liet, namų š-kė p. M. 
Radzevičienė grįžo iš atostogų, jas 
praleidusi Surfers Paradise ir jau 
pradėjo vėl šeimininkauti su nau-

S. BALTRAMIEJŪNUI 60 METŲ

M.L.K Taryba

JIEŠKAU

gyvenimo draugės, ne senesnės, 
kaip 37 metų. Turiu savo namus 
Ir auto masiną. Rašyti: J. Valte
ris, 138 Rose Street, Yagoona, 
(Sydney) N.S.W.

Gegužio 12 d., šeštadienį, savo 
artimųjų ir bičiulių tarpe atšven
tė savo šešiasdešimtąjį vardadie
nį p. Stanislovas Baįtramiejūnas. 
Jaukiame pobūvyje dalyvavo kai
mynai Gailiūnai iš' Bulli, Andriu- 
škai ir Katauskai iš Canberra, 
Venclovai ir Daudarai, V. Kazo
kas, D. Kairaitis, abi Bajelytės. 
Iš Sydney Sukaktuvininką gra
žiai pasveikino Wollongong apy
linkės pirmininkas M. Gailiūnas 
ir V. Kazokas, stipriai sugiedota

VIENINTELE TIKRA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA

“Ilgiausių metų”. Sukaktuvinin- 
'kas ne tuščiai praleido savo še
šiasdešimt • metų. Nepriklausomo
je Lietuvoje jis paliko gilius ir 
ryškius savo darbo pėdsakus Lie
tuvos ūkyje. Būdamas agronomas 
ir pienininkystės specialistas jis 
buvo vienas iš organizatorių ir 
direktorių garsiosios Pienocentro 
bendrovės. Atvykęs į Australiją 
jis aktyviai įsijungė į lietuvių 
bendruomenės organizavimą. Dar 
1950 m. jis vienas iš pirmųjų kė
lė mintį įsigyti lietuvių bendruo
menės namus. Iš Sydney persikė
lęs jis ilgesnį laiką dirbo Snie
guotuose Kalnuose, o iš tenai ga
lutinai nusėdo australiškam Tiro
lyje (Thiroul), viename iš gra
žiausių N.S.W. Pacifiko pakraš
čių, kur turi pasistatęs jaukų na
mą. Vasaros metu pas jį nuolat 
apsistoja atostogaudami bičiuliai 
ir pažįstami. Šia proga norėtųsi 
p. Stanislovui palinkėti dar daug 
laimingų ir turiningų metų.

Kor.

YRA VISADA GAUNAMA PAS

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

ja energija ir net naujais recep
tais. Tikimasi, kad ateinantį sek
madienį, Sydney apylinkės visuo
tinio susirinkimo proga svečius 
pavaišins naujais patiekalais. Ją 
pavadavusi p. Bielienė pereitą 
sekmadienį (gegužio 20 d.) dar
bą užbaigė.

Aktorius J. Venslovavičius iš Ade
laidės išvyko su žmona pusmečiui 
į Ameriką ir Kanadą paatostogau
ti ir pasimatyti su giminėmis ir 
bičiuliais.

Pirmadienį, gegužio 21 d. Sydnė
juje prasideda Australijos archi
tektų konvencija. Iškilmingoje 
atidarymo vakarienėje kviestais 
svečiais iš lietuvių dalyvavo dai
lininkai Eva Kubbos ir Henrikas 
Šalkauskas.

Daromi visi žygiai,' kad lietu
vių namai Redfern įgytų klubo 
teises. Namų Taryba su Rev. Ko
misija svarsto advokato paruoštus 
įstatus, kuriuos priėmus bus sten
giamasi gauti tam tikslui licen
ziją. Pagal paruoštus įstatus pats 
klubas bus bendruomeninė nuosa
vybė kaip kad ir patys namai, ir 
gautas iš to pelnas nebus skirs
tomas klubo nariams, bet įstatais 
numatyta tvarka paskirtas ben
druomenės reikalams: spaudai, 
organizacijoms, kultūriniams 
socialiniams reikalams.

ir

Lietuvių 
mokytoja 

gyvenanti 
iš Amerikos 

grįžusią p. Garbaliauskienę mo
kyklai padovanojo plokštelę “Žir
ginėliai” (aktorių įkalbėtos pasa
kos vaikams) ir dar dešimt dole
rių. Tie pinigai p. Kalvaitienės 
pageidavimu turės būti išleisti 
vaikų vaišėms baigiant mokslo 
metus.

Buvusi Adelaidės 
vaitgalio mokyklos 
Kalvaitienė (dabar 
S.A.) per neseniai

sa-
P- 

U.

Inž. K. Reisonas su p. Reisonie- 
ne savo atostogas leidžia Sydnė- 
juje pas sūnų Irvį. Kaip žinia, 
jaunieji Reisonai prieš kiek laiko 
susilaukė dukrelės, su kuria vy
resnieji Reisonai šia proga ir su
sipažino. Būdamas Sydnėjuje inž. 
K. Reisonas matėsi ir su Krašto 
Valdybos pirmininku inž. p. Dau- 
kum.

• \

Reikalinga moteris
dviejų mažų vaikų priežiūrai jų 
tėvų namuose arba pas save. Dėl 
sąlygų kreiptis: V. Šopys 138 
Amy Str., Regents Park (Syd
ney), tel. 649-5653.

Melbourne Lietuvių Namams reikalingas prižiūrėtojas, kuris tuo
se namuose gyventų ir juos prižiūrėtų. Už priežiūrą turės nemo
kamai kambarį ir virtuvę įskaitant gazą ir elektrą.

Norintieji būti prižiūrėtoju prašomi asmeniškai kreipti į M.L.K. 
Tarybos pirmininką J. Valį arba į kitus Tarybos narius. Lietuvių 
Namų adresu: 12 Francis Grove, Thornbury, Vic., tel: JJ 3691.

M.L.K. Taryba

Nežiūrint didelių ir staigių liū
čių, kurios plakė Sydnėjų perei
tą savaitgalį, sekmadienį, gegužio 
13 d. Bankstown Dainavos salė
je įvykęs Motinos dienos minėji
mas prašoko visas viltis. Salėje 
susirinko daug vyresniųjų ir jau
nimo šia iškilminga proga, ypač 
mokyklinio amžiaus vaikų, kurie 
ir išpildė dienos programą. Nors 
tą dieną bažnyčioje buvo Motinos 
dienos proga laikomos iškilmin
gos pamaldos ir pamaldų metu 
giedojo Dainos choras, dėl nepa
lankių oro sąlygų, dalyvių skai
čius nebuvo didelis, kaip kad pa
prastai tokia proga esti. Bet po
piečio metu Dainavos salė buvo 
užpildyta, ir visų nuotaika buvo 
pakili ir šventiška. Programą iš
pildė skautai ii- ateitininkai, ku
rią sklandžiai pravedė Sydney lie
tuvių kapelionas kun. P. Butkus. 
Pradėdamas minėjimą jis tarė 
trumpą žodį ir toliau programos 
vykdymą pavedė Ramunei Zinku- 
tei. Ramunė ne tik pasigėrėtinai 
pranešinėjo, bet ir pati aktyviai 
dalyvavo programoje. Po kun. P. 
Butkaus žodžio eilėraštį “Mamy
tei mano” sklandžiai padeklama
vo Vida Pušaitė, ir po jos Irena 
Gintalaitė jautriais žodžiais kal
bėjo apie Motiną, jos meilę ir rū
pesčius. Koncertinėje minėjimo 
dalyje pianinu paskambino Zita 
Belkutė, duetą padainavo Dan
guolė Genytė ir Kristina šurkai- 
tė, skaučių būrelis su Ramune 
Zinkutė pravedė męlodeklamaci-

Neseniai Bass Hill Primary School 
vadovybė surengė mokinių tarpe 
nacionalinių drabužių konkursą, 
kur geriausiai buvo įvertinti lie
tuvaitės L. Jakutytės tautiniai 
rūbai. Antroji premijai teko len
kaitei už jos tautinius drabužius.

★

Mokyt. J. Kyzelytė ir R. Dryža 
po neseniai įvykusių jų sužieduo
tuvių buvo pastebėti besilanką 
namų pirkimo ir pardavimo agen
tūrose Bankstowne. Atrodo, rim
tai susirūpinę savo ateitimi.

ją, Ramunei deklamuojant eilė
raštį “dėl ko mamytė verkia”. 
Toliau sekė jaunųjų ateitininkų 
dainos. Kun. Butkui vadovaujant 
jaun. at-kai padainavo Lietuva 
brangi, Kur lygūs laukai, paties 
kun. P. Butkaus kompoziciją (žo
džiai Sal. Neries) Ir vieną kart, 
pavasarį, ir užbaigai Už Raseinių 
ant Dubysos. Tie patys jaunieji 
ateitininkai dar pašoko karvelėlį 
ir šustą. Toliau sekė akordeono 
solo, (pagrojo Edas šurka), Al
donos Sankauskaitės ir Liudos 
Apinytės deklamacijos, ir Banks- 
towno savaitgalio mokinių daina 
— sveikinimas motinai (pravedė 
Ramunė Zinkutė). Pabaigai Rasa 
Zinkutė dar padeklamavo ir švy
turio ansamblio tautinių šokių 
grupė nuotaikingai pašoko rugu
čius, žiogelius ir oželį, kuris da
lyviams taip patiko, kad turėjo 
kartoti. Minėjimą užbaigė Aus
tralijos Rajono skautų vadeiva 
s. B. Žalys, dėkodamas visiems 
dalyvavusiems. Po programos vai
kai ir jaunimas dar valandėlę pa
silinksmino (jiems grojo A. Pin
kas ir J. Maksvytis) ir visi, kupi
ni malonios nuotaikos ir gražiau
sių įspūdžių skirstėsi namo.

Šis Motinos Dienos minėjimas 
laikytinas šiais metais vienu iš 
labiausiai vykusių lietuviškų ofi
cialių parengmų. Aiškiai matyti, 
kad Sydney jaunimas ir jo vado
vai apie šią dieną galvojo ir jai 
paminėti rengėsi gerokai iš anks
to. Kor.

Vienuolikametė melburniškė Rita 
Tamošiūnaitė atskrido į Sydney 
aplankyti savo krikštatėvio J. 
Maksvyčio. Privačiame subuvime 
sydnėjiškiai pasidžiaugė Ritos 
gražia lietuvių kalba, deklamaci
jom ir dainom. Linkime Ritai ir 
toliau likti pavyzdinga lietuvai
te savo vienmečių tarpe.

Birutė ii’ Faustas Gružai lietin
gojo savaitgalio metu buvo pas
tebėti Sydnėjuje. Spėjama kad 
lankėsi pas p.p. Daniškevičius ir 
Maksvyčius. Jų pasigedę Canber- 
roje kreipėsi net į spaudą.

Ku-ka

Pranešame draugams, prieteliams ir pažįstamiems, 
kad mano vyras 

BRONIUS OBELAVICIUS
gegužio mėn. iš 19 į 20 d. naktį tragiškai žuvo susisiekimo 
nelaimėje.

Nuliūdusi žmona A. Obelavičienė

Brangią sesutę A. OBELAVIČIENĘ 
ir gerb. tėvelius A. ir J. JURKŠAIČIUS

vyrui ir žentus a.a. Broniui Obelavičiui tragiškai žuvus, giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

A. ir J. Dirginčiai

A. A. 
BRONIUI OBELAVIČIUI

tragiškai žuvus, širdingai užjaučiame jo brangiąją mamytę, 
sesutę su šeima, žmoną ir gimines.

Tesuteikia jam Augščiausias ramybę ir palaimą.
Cibulskių šeima

A. A.
BRONIUI OBELAVIČIUI

susisiekimo nelaimėje tragiškai žuvus, jo žmoną p. A. Obe- 
lavičienę it uošvius p.p. Jurkšaičius giliai užjaučiu ir taip 
pat liūdžiu.

J. Ničajienė
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