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BIRŽELIO 

PARAŠTĖJE
Kasmet minimi 1941 m. bir

želio didieji išvežimai arba de
portacijos ilgainiui pasidarė tra
faretiniai. Kai anksčiau mūsų 
žmonės į tokius paminėjimus 
rinkdavosi gausiai ir su atitinka
ma nuotaika, tai paskutiniu lai
ku šiems minėjimams pasidarė 
tiesiog apatiški. Ką tas turėtų 
reikšti? Vasario 16-ji arba rug
sėjo 8-ji irgi kasmet paminimos, 
tačiau į šių švenčių minėjimus 
susirenkama gausiai, ateina net 
ir tie,, kurie ištisus metus lietu
viškame gyvenime nepasirodo. 
Tuo tarpu birželio trėmimų mi
nėjimuose paskutiniu metu ren
kamasi vos dešimtimis (turiu 
galvoje sydnėjiškius). Rengiami 
mitingo pobūdžio minėjimai, ku
rie turėtų virsti įspūdingomis de
monstracijomis, nes į šiuos minė
jimus kviečiami ne vien tik spau
dos atstovai, bet ir žymesnieji 
gyvenamojo krašto politikai, tuo 
tarpu jie nepalieka reikiamo įs
pūdžio, ir tą gedulo dėl mūsų 
išvežtųjų arba priešgenocidinio 
protesto mitingą daugiau bluki
na, bet ne stiprina. Ir jeigu es
tai su latviais, įvertindami šių 
minėjimų reikšmę, dalyvauja 
gausiai, tai mūsiškių skaičius te
sukelia tik pasigailėjimo.

Norėtųsi paklausti, ar gi jau 
mes taip atbukom, kad tos bai
sios bolševikų siautėjimo dienos, 
kurių liudininkais daugumoj visi 
tebeesame, spėjo taip greit iš
dilti, kad mes nerandam nei lai
ko nei prasmės aktyviai dalyvau
ti politinėj demonstracijoj, ku
rioje viešai keliamas protestas 
prieš okupantą ir jo vykdomų 
planingą tautų naikinimą?

Jeigu palikę Lietuvoje per 
dešimtį metų mūsų partizanai 
vykdė kietą ir nuožmią rezisten
ciją prieš okupantą ir jo užsi
mojimus, paklodami oficialiais 
bolševikų daviniais apie 50.000 
gyvybių, tad ar mes galime visų 
tų faktų akivaizdoje ramiai pa
sitraukti tikėdami, kad anie vis
ką atliko ir už mus? Argi ne mū
sų pareiga tęsti jų pradėtą kovą 
kitose sąlygose ir kitomis prie
monėmis? Bet ar čia įmanoma 
kova už savo tautą ir kraštą?

Be abejo, tokia kova ne tik 
įmanoma, bet ir nemažiau kieta, 
kaip ir partizanų Lietuvos miš
kuose, tik be kraujo aukų. Tau
tos daliai išeivijoje ši kova vyks
ta dviejuose frontuose: pirmaja
me fronte ji reiškiasi ..šauk s- 
m u keliant pasaulio akyse sa
vos tautos kančias ir okupanto 
vykdomas skriaudas, š a u k s- 
m u perspėjant pasaulį, kad 
priešo apetitai nepasotinti pra
rijus Pabaltijo ir kitus kraštus 
ir kad jam nepastojus kelio ly
giai toks pat likimas laukia kiek
vieno šiandie dar laisvojo. Čia 
yra šių birželio minėjimų pras
mė ir atviroji pirmojo fronto li
nija. Čia yra tiesioginis sąlytis 
su priešu, kuriam šisai frontus 
yra lygiai skaudus ir pavojingas, 
kaip kad kruvinasis.

Antrasis, nemažiau pasiauko
jimo pareikalaująs frontas yra 
mūsų pačių viduje. Jau eilė me
tų baiminamės, kad mūsų pajė- 

.gos diena iš dienos senka, ir iš
eivijoje išklydusį lietuvį pagau
na apatija bet kokiais lietuviš
kais reikalais. Daugeliui jau ir

J.P. KEDYS

KAS VYKSTA INDOKINIJOJE?
AMERIKIEČIŲ VAIDMUO SIAME KATILE

Indokinijos pusiasaly. Pasku
tiniųjų savaičių metu vėl pasau
lio akys nukrypo į šį Azijos re- 
gijoną. Pietiniame Vietname ko
munistai partizanine veikla, in
filtruota iš šiaurinio Vietnamo, 
vis plečia savo karines operaci
jas, užimdami didesnius šios val
stybės plotus. Paskutiniu metu 
kariniai veiksmai jau vyksta 50- 
60 mylių nuo pačios sostinės, ir 
krašto gyventojai yra demorali
zuoti, juo labiau demoralizuota 
ir. pati armija. Amerikiečiai šio
je valstybėje yra labai keistoj 
rolėj: jie ten yra išlaipinę keletą 
tūkstančių karių, . kurie neturi 
teisės kariauti, bet tik vietinius 
mokyti ir patys gintis. Daug blo
gesnėj padėty yra Laos valsty
bė. Si valstybė jau keli metai ve
da organizuotą karą su to paties 
Siaurės Vietnamo ir Raudono
sios Kinijos infiltruotais partiza
nais ir net reguliariais kariuome
nės daliniais. Prieš metus laiko 
didžiųjų iniciatyva (daugiausia 
Sov. Sąjungos ir Anglijos) buvo 
padarytos “taikos paliaubos” sie
kiant sudaryti neutralią vyriau
sybę. Per tuos paliaubų metus 
komunistiniai partizanai užimi
nėjo kaimą po kaimo, o praėju
sių savaičių laikotarpy jie įvyk
dė didžiulę ofensyvą — užėmė 
didelius plotus šiaurinio Laos ir

pasiekė naują auką — Thailan- 
dą. Laos valstybėje taip pat yra 
keletas tūkstančių amerikiečių 
karių, tačiau ir čia jie yra tokioje 
pat padėtyje, kaip ir Pietiniame 
Vietname, būtent, mokytojų ir 
savęs gynėjų, bet ne kovotojų. 
Paliaubų metu vyko karas ir de
rybos tarp trijų to krašto prin
cų, būtent, komunisto Pathet 
Lao (Souphanouvong), pusiau 
komunisto arba oficialiai vadi
namojo neutralisto Souvanna 
Phouma ir karaliaus šalininko 
arba dešiniojo princo Boun Oun. 
Vyriausybės sudaryti nepavyko 
tik todėl, kad komunistinis ir ne
utralusis princai reikalavo karo 
ir vidaus reikalų ministerijas pa
vesti neutralistams, su kuo deši
nysis Boun Oun niekad nenorė
jo sutikti. Kaip tik dėl to kara
liaus šalininkai amerikiečių bu
vo spaudžiami siūlomas bolševi
kines sąlygas priimti. Dešinieji 
griežtai tam pasipriešino, tad 
amerikiečiai buvo net nutraukę 
ekonominę paramą, kad pagrei
tino komunistų žygiavimą pir
myn, ir šiuo metu jie jau turi 
apie du trečdalius visos Laos ša
lies. Komunistinių laimėjimų iš
gąsdinti pietiniame Vietname ir 
Laos’e, amerikiečiai prieš porą 
savaičių pasiuntė didelius kari
nius pastiprinimus kaimyninėje

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KREIPIASI:

BRANGŪS LIETUVIAI
Liūdnų birželio įvykių aki

vaizdoje, mes kreipiamės į Jumis, 
Mieli Tautiečiai, šiomis minti
mis:

Paverskime birželio įvykių tra
gediją nauja mūsų tautos perga
lės siekimo diena. Sutelkime vi
sas savo gyvas jėgas, pasisemki
me patys drąsos, ryžto, jėgų ir 
vilties laimėti. Atminkime, kad 
mes kovojame šiandieną ne vie
ni, bet visas laisvas pasaulis kar
tu su mumis. Todėl neturime 
abejoti, kad pergalė yra mūsų 
pusėje.

Ką mes privalome daryti? Vi
sų pirma, šiuos birželio tragiš
kuosius įvykius mes turime pa
sauliui nušlviesti, kaip pradžią 
nusikalstamo genocidinio darbo, 
siekiant išnaikinti Baltijos tau
tas. Toliau, šių įvykių minėjimo 
dieną mes turime paversti viso 
laisvo pasaulio demonstracijos 
diena prieš Rusijos komunistinės 

pati lietuvybė pasidarė geroka 
našta, kurios norima pigiai atsi
kratyti. Išsilaikyti ne vien tik 
lietuviais, bet ir išugdyti kovos 
dvasią, kurios inspiruojami ga
lėtume vykdyti rezistenciją viso
kiose aplinkybėse ir sąlygose, 
štai, antrojo fronto uždavinys. 
Siame fronte glūdi šaknys, ku
riomis ateina lietuviškumo gy
vybė ir stiprybė anam jau mi
nėtam šauksmui. Gyvenant šia 
dvasia ir besąlyginiai angažuo
jantis šiems dviems emigracinio 
gyvenimo.frontams, savaime ap
rims ir kiti šauksmai, kurie karts 
nuo karto prasiveržia kaip emi
gracinės degeneracijos šauksmai.

V.K. 

imperijos naują kolonizaciją Vi
durio Europoje, reikalaujant ją 
panaikinti ir. grąžinti pavergtoms 
tautoms laisvę. Štai mūsų prog
rama, mūsų siekiai, juos reali
zuokime ir laimėsime mūsų tau
tai laisvę.

Kaip galime prie to darbo pri
sidėti? Pirmiausiai organizuoki
me šių įvykių minėjimą patys 
sau, kad galėtume save sustip
rinti malda ir viltimi, paverskime 
šią dieną mūsų tautinės sąžinės 
rekolekcijomis. Toliau, organi
zuokime mitingus, demonstraci
jas kartu su viso pasaulio lais
vomis tautomis. Visur dalyvauki
me skaitlingai, nes tai liečia mū
sų Lietuvos laisvės reikalą.

Suprantama, ne visi mes gali
me rašyti memorandumus, pro
testus, skundus, peticijas, rinkti 
ir skelbti informacijas, leisti biu
letenius, organizuoti laisvas ra
dio valandėles, jausti pulsą pa
saulio įvykių ir spaudos, tas 
funkcijas atlieka Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
(VLIK’as) ir Tautos Fondas, 
telkdamas laisvinimo darbui lė
šas. Remkime juos moraliai ir 
materialiai, padėkime jiems tą 
darbą dirbti. Kuo labiau prisidė
sime, tuo labiau įgadinsime juos 
atlikti reikalingus laisvinimo dar
bus. Pasiųskime, pagal išgalę, 
auką Tautos Fondui (Adresas: 
Ižd. K. Stašionis, 82 Victor 
Ave., Picnic Point, N.S.W.). Tik 
atlikdami savo šventas tautines 
lietuvio pareigas įprasminsime 
birželio tragiškų įvykių aukų 
prasmę ir pasieksime pergalės.

Australijos Tautos Fondo 
Atstovybė 

anų šalių valstybėje — Thailan- 
de. Šia proga kyla klausimas, 
kam toji kariuomenė keldina
ma? Anksčiau paduota Laos ir 
Pietų Vietnamo karų istorija sa
ko, kad vargu ar amerikiečiai 
šią savo kariuomenę naudos anų 
valstybių išgelbėjimui. Atrodo, 
kad Laos jau amerikiečių yra 
nurašytas į komunistinę balanso 
pusę. Kitaip nesuprantamas jų 
spaudimas į Laos dešiniuosius 
atiduoti karo ir vidaus reikalų 
ministerijas į komunistines ran
kas. Kas liečia Pietų Vietnamą 
atrodo, kad čia formalus užba- 
lansavimas kaip “raudonųjų sfe
ra” dar viršūnėse nėra atliktas, 
tačiau karo veiksmų eiga pama
žu prie to veda. Taigi, išlaipini
mai Thailande nieko daugiau ne
gali reiktši, kaip dar mėginimą 
pasilikti tvirtesnį prietiltį pačia
me Thailande perdaug nelau- 
žiant galvos apie likusią pusia
salio dalį.

Ta pačia proga norisi perbėg
ti į kaimynystėje vykstančią ma
sinę kiniečių bėglių srovę į 

,Hong Kong. Per dieną, nežiū
rint didelių pasienio apsaugų, iš 
Raudonosios Kinijos į Hong 
Kongą perbėga tarp 3.000 — 
5.000 išbadėjusių žmonių. Ang
lų kariai ir vietos policija šiuos 
nekaltus žmones be jokio pasi
gailėjimo prievarta atgal tremia 
į raudonųjų rankas, kurių laukia 
“likvidacinės komandos”. Iš čia 
darytinos dvi išvados: viena, 
šiuo metu Raud. Kinija yra tiek 
kariškai, tiek ūkiškai nepaprastai 
silpna ir arti revoliucijos, ir ant
ra, Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas nesugeba to iš
naudoti su pagalba Čang-Kai- 
Šeko, bet dargi praranda dideles 
teritorijas Laos ir Pietų Vietna
me raųd. Kinijos naudai.

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS, 
nutarus Pasaulio Liet. Bendruo
menei, šaukiamas 1963 m. rugpjū
čio 30-31 d.d. ir rugsėjo 1 d. To
ronte, Kanadoje. Jau pradėti pla
nuoti parengiamieji darbai. Sei
mo data sutaps su Kanados Lie
tuvių Diena. Pirmasis Pas. Liet. 
Seimas buvo New Yorke. (E)

EUROPOS SĄJŪDŽIO 

KONGRESAS
Europos Sąjūdžio (jo centras 

— Briuselyje) kongresas šaukia
mas š.m. birželio 7-8 d.d. Miun
chene, Vokietijoje (Mažojoje 
Kongreso halėje). Pirmąją kon
greso dieną, po numatytos spau
dos konferencijos, iškilmingą po
sėdį atidarys ES pirmininkas 
Maurice Faure. Salia pranešimų, 
diskusijų, dar numatytas priėmi
mas ir kita spaudos konferencija. 
Daug svarbių atstovų laukiama 
iš Prancūzijos. Miuncheno kon
grese taip pat dalyvaus ir lietu
vių atstovai.

Gegužės 12-13 d.d. Paryžiuje 
įvyko Prancūzijos ES organiza
cijos kongresas — jis turėjo pa
rengti bendrą kryptį Miuncheno 
kongresui. Buvo pakviestas ir lie
tuvius atstovavo prof. J. Baltru
šaitis. Centro ir Rytų Europos 
vardu kalbėjo min. Aueris (veng
ras). Priimta rezoliucija — vie
noje jos vietoje paliestos ir pa
vergtos tautos.

Pasaulyje
JIEŠKO DAUGIAU ATEIVIŲ

Australijos imigracijos mflnjs- 
teris Mr. A. Downer jieškodamas 
daugiau imigrantų, lankėsi Angli
joje ir šiuo metu atvyko į Vak. 
Vokietiją. Anglijoje ministeris 
pasirašė sutartį, pagal kurią kiek
vienas anglas, sulaukęs 19 metų, 
gali persikelti į Australiją tesu
mokėdamas už kelionę tik ... £10. 
Visos kitos transporto išlaidos ap
mokamos iš Anglijos ir Austra
lijos valstybės iždo.

*
Gegužio 22 d. lėktuvo Boeing 

707 katastrofoje žuvo 47 žmonės. 
Amerikiečiai, aiškindami katas
trofos priežastis, nustatė, kad 
lėktuve išsprogdinta sabotažo 
tikslais padėta bomba.

★
Paskutinėmis žiniomis Laos 

krašte komunistiniai partizanai 
gerokai pasistūmėjo pirmyn, pri
versdami vyriausybės karinius 
dalinius bėgti į Tailandą.

★
Alžire veikianti teroristinė O. 

A.S. organizacija ketina savo ak
ciją išplėsti ir pačioje Prancūzi
joje. Jos tikslas nuversti de Gaul
le ir atstatyti Prancūzijos garbę.

*
Amerikiečių karo aviacija pa

leido gegužio 30 d. slaptą žemės 
satelitą, greičiausiai sekimo tiks
lais.

Nevalia kritikuoti
Geg. 14 d. Belgrade, Jugosla

vijoje, nuteisus '5 m. kalėjimo 
bausme Milovan Djilas (apkaltin
tą “valstybės paslapčių išdavi
mu”, o iš tikrųjų dėl to, kad ame
rikiečių leidyklai jis persiuntęs 
išleisti jo “Pasikalbėjimus su 
Stalinu”) vakarų pasaulio spau
doje paskelbta daug komentarų. 
Djilas tikrovėje nuteistas kalėti 
9 metus, jam priskyrus ketveris, 
anksčiau dar neatsėdėtus metus. 
Šveicarų ir kt. kraštų spauda pa
stebi, kad teismo nuosprendis ne
sudaro jokios staigmenos. Jis tu
rėjęs būti nuteistas, nes jugosla
vų komunistai nepakenčia komu
nizmo kritikos, be to, matyti, 
maršalui Tito rūpi santykių pa
gerinimas su Kremliumi. Kaip 
praneša “Neue Zuercher Zeitung”

Prancūzija ir Alžiras. Kai Al
žire policijai ir kariuomenei ne
pavyksta atstatyti- bent minima- 
linės tvarkos ir ne dėl to, kad 
O.A.S. teroristų organizacija bū
tų labai stipri, bet tik todėl, kad 
Prancūzijos kariuomenė ir poli
cija Alžire į O.A.S. žiūri pro 
pirštus ir kad pačioje prancūzų 
vyriausybėje nėra griežtos lini
jos, kaip elgtis su teroristais ir 
jų vadais. Kaip faktą galima pa
minėti, kad O.A.S. vadas gen. 
Salan buvo nuteistas tik iki gy
vos galvos kalėjimo, kai tuo tar
pu jo padėjėjas gen. Jouhaud 
nuteistas mirtimi (ir tai jo bylą 
žada persvarstyti). Kaip tik dėl • 
to tiek visuomenėje, tiek ir vy
riausybėje kilo nepasitenkinimas 
— teismas suspenduotas, vy
riausybė nėra visai vieninga ir 
padėtis gavosi neaiški ir įtempta.

(J.P.K.)
★

Garsusis Walt Disney nupirko 
filmavimo teises ketindamas fil
muoti Kipling pasakojimus 
“Džiunglėse”.

★
I

Adolf Eichman, buvęs nacinės 
Vokietijoje pareigūnais, Izraelyje 
nuteistas mirties bausme už karo 
metu 6 mil. žydų sunaikinimą, 
padavė Izraelio prezidentui Hz- 
hak Ben Zvi pasigailėjimo prašy
mą. Jo prašymas atmestas ir jis 
greičiausia bus pakartas.

(geg. 17 d. 133 nr.), būdinga yra 
tai, kad jugoslavų spauda siekia 
Djilą paversti svetimųjų įrankiu, 
tuo taipu teisme jis neturėjęs ga
limybės viešai pateisinti savo 
veiksmų. Djilo vardas Vakaruose 
siejamas ir su vakariečių Jugosla
vijai buvusiu reikalavimu paša
linti partijos vadovavimo mono
polį ir žodžio laisvės pažeidimą.

(E)

— Vakarų Vokietija po karo iš
leido 260 bilijonų markių (62.5 
bilijonus dol.) karo padariniam 
likviduoti. Tam reikalui išėjo 42 
proc. visų federalinių ir vietinių 
mokesčių. Tiktai nukentėjusiam 
nuo nacių režimo atlyginti išėjo 3 
bilijonai dol.
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REGINA DUMŠAITĖ

BROLIAI IR SESERYS
Referatas, skaitytas Sambūrio “Šviesa” Sydney skyriaus už

darame posėdyje. Kalbėdama apie jaunimą, autorė turėjo min
ty daugiau išeivijos studentiją.

Dažnai pasigirsta jaunimo tar
pe nusiskundimų, kad tarpusavy 
jie jaučiasi kaip broliai ir sese
rys, t.y. kad pritrūksta noro susi
pažinti vienas kitą dėl rimtesnių 
priežasčių. Sakoma, mūsų mergai
tėmis kažko tai trūksta: jos netu
rinčios kažkokio tai patrauklumo. 
Berniukai skundžiasi mergaitėmis, 
o mergaitės berniukais, bet nė 
vienas rimtai nepagalvoja, iš kur 
šis nepasitenkinimo jausmas ki
lęs.

Vienas iš pagrindinių sunkumų 
(galbūt net pats svarbiausias) 
yra mažas jaunimo skaičius. Ka
dangi pasirinkimas nėra didelis, 
iškyla savotiškas nepasitenkini
mas ir apskritai beviltiškumo 
jausmas. Normaliose sąlygose yra 
daugiau galimybių kiekvienam su
sitikti žmonių, kurių interesai 
būtų panašūs. Tuo tarpu pas mus, 
kai skaičius yra toks ribotas, 
kartais gali prisireikti kaikuriuos 
interesus prislopinti.

Šituo atveju negalima kaltinti 
nei berniukų, nei mergaičių. To
kia situacija iškyla vien tik iš 
aplinkumos, t.y., jaunimas kartu 
užaugo ir iš pat mažens pradėjo 
burtis į vieną grupę; vienas kitą 
pradėjo pažinti per gerai. Rezul- 
tdte, svetimumo jausmas ir tai, 
kas anglų kalboje vadinasi “ex
citement”, — dalykai, kurie eina 
su mergaitės ir berniuko drauga
vimu, dabar jau yra kai ir din
gę. (Kiti gal šį jausmą vadina 
“sex appeal”.) Vienas kitam šiuo 
atveju jie yra pasidarę nebeįdo
mūs. Sakysime, jei tas pačias 
mergaites perkeltumėme į tokią 
grupę, kurioje jos jaustųsi, kad 
jos yra patrauklios ir reikalingos, 
vargu, ar jos tokios neįdomios ir 
liktų. Man atrodo, kad ne.

Kartais sakoma, kad mūsų mer
gaitės pradeda prarasti savo mo
teriškumą, ir kad jos lyg bijotų 
būti moterimis. Mergaitės, būda

mos priverstos būti vis toje pat 
jaunimo grupėje, kurioje domi
nuoja berniukai, pradeda prie 
berniukų taikytis ir, vienu žodžiu, 
pavirsta kaip australai sako 
"pals”. Šitokiu būdu jos suvyriš
kėja, bet kaip tik toks suvyriškė
jimas berniukus nuo jų stumia. 
Šitas faktas ir priveda prie tokių 
santykių, kuriuos mes pavadiname 
“broliai ir seserys”.

Berniukai, nerasdami mergai
tės, kuri atitiktų sąmoningai ar 
nesąmoningai susikurtą idealą, 
pradedi prarasti respektą mer
gaitėms. Lieka toksai “good-natu- 
red tolerance” — kaip brolio sa
vo seseriai. Tada jiems kortos 
ir draugai pasidaro įdomesni, ne
gu mergaitės. Gana tipiškai tokia 
jaunimo situacija buvo pavaiz
duota per paskutinio studentų

BIRŽELINĖS
Minėdami šią taip skaudžią mū

sų tautai Rusijos padarytą žalą, 
mes, laisvojo pasaulio lietuviai, 
drauge su mūsų baltiškaisiais kai
mynais latviais ir estais minime 
masines deportacijas. Antrojo 
pasaulinio karo žiaurumuose žu
vo mūsų tautiečių dalis, bet di
desnė dalis žuvo komunistinės 
Rusijos ir nacionalistinės Vokieti
jos naikinimo stovyklose. Pabalti
jo tautų okupacija nebuvo pavie
nis Maskvos veiksmas, o ’’Drang 
nach Osten” plano dalis.

Maskva, pradėjusi vykdyti sa
vo planą, nuo Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų prasiveržė iki 
Europos vidurio, pavergdama 100 
milijonų gyventojų, nepaisydama 
savo pasirašytų sutarčių nei At
lanto Chartos nei tarptautinių 
dėsnių. Tuo tarpu Afrikos ir Azi
jos tautoms duodama nepriklau

Initium Semestri programą. Ber
niukas ir mergaitė sutiko gražiai, 
kol pasirodė bertiituko draugas. 
Tada mergaitė tapo nustumta į 
šalį ir jos vietoje pasirodė kor
tos. Kaltais čia negalima laikyti 
nei mergaičių, nei berniukų. Gi
liau pažvelgus, minėtus sunku
mus reikia nuvesti iki mano pir
miausiai minėto fakto, t.y., mažo 
lietuvių jaunimo skaičiaus.

Pasiliekant prie šios temos tru
putį ilgiau, meskime akį į kiek
vieno susidarytą idealaus partne
rio vaizdą. Visi jie jieško part
nerio, kuris šiam idealui kaip ga
lima labiau atitiktų. Normaliose 
sąlygose, kad pasirinkimas yra 
neribotas, norima žmogų rasti 
nėra sunku. Mūsų apylinkėse, kai 
stengiamasi iš savos tautinės gru
pės neišeiti, pasidaro beveik ne- 

somybė, gi visai eilei Europos 
tautų ji paneigiama. Čia turiu pa
reikšti, kad 1918 m. gruodžio 25 
d. “Izvestija”rašė, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva yra. Rusijos 
vidurkely į Vakarų Europą. Šisai 
skiriantis pylimas turįs būti su
naikintas.

Baltijos jūros užĮėmimas įga
lintų Sov. Sąjungą varyti revo
liucijos agitaciją Skandinavų 
kimštuose, tad tikroji Baltijos 
kraštų okupacija yra imperialis
tinė, ii- pagal Molotovo pareiški
mą prof. Krėvei — Mickevičiui: 
“Jeigu jau rusų carai- veržėsi į 
Baltijos jūrą, tai ne dėl asmeni
nių įgeidžių, o dėl to, kad to rei
kalavo rusų valstybės plėtotė...” 
Ir Sov. Sąjunga šią programą uo
liai tebevykdo.

Šviesaitis sūnus 

įmanoma surasti partnerį, kuris 
susikurtą idealą pilnai atitiktų. 
Neretai pasitaiko, kad berniukas 
ar mergaitė susiranda draugę ar 
draugą, kurie iš karto atrodo esą 
“tikrieji”, bet, laikui bėgant, net 
daugelio interesų sutapimas vis- 
vien negali atsverti trūkstamų 
pusių. Grupei esant mažai, ber
niukai ir mergaitės per- ilgesnį 
laiką susipažįsta su visais poten
cialiais partneriais,ir kada iš jų 
visų visvien negalima išsirinkti 
vieno, iškyla nepasitenkinimo ar 
net beviltiškumo jausmas. Kitais 
žodžiais, kadangi tikslo negalima 
pasiekti, atsiranda savotiška fru
stracija; ta energija, kuri buvo 
naudojama tikslui atsiekti, tam
pa išlieta naujomis kryptimis, 
kaip pvz. gėrimui, kortoms, ii- 
pan. Galų gale gali net atsirasti 
nepasitenkinimas savąją aplinka 
ar net tautybe.

Arba gali susidaryti šitokia 
psichologinė situacija. Berniukas 
ar mergaitė, laisvu noru nuspren
dę pasilikti lietuviškoje aplinko
je ir galvodami, kad lietuvybės 
išlaikymas yra abejotinas daly
kas, ar pagaliau jausdami, kad 
tarp svetimųjų jiems yra dau
giau galimybių, pradės manyti, 
kad pasirinkdami partnerį iš lie
tuvių tarpo, jie daro savotišką 
auką. Tokiu atveju, jie, lyg rei
kalaudami kompensacijos už šitą 
auką, norės iš savo tarpo tik pa
čio geriausio asmens. Tai reiškia, 
kad idealusis vaizdas pasidaro, 
taip sakant, dar idealesnis, o 
partnerio išsirinkimas dar sunkes
nis.

Kitas svarbesnis faktorius yra 
tas, kad mergaičių skaičius at
rodo esąs didesnis, negu berniu
kų. Šitas yra žalinga tiek mergai
tėms, tiek berniukams. Berniu
kai žino, kad jei jie panorės pa
šokti ar kur išeiti, mergaitę vi
sados susiras. Mergaitės, iš kitos 
pusės, žino, kad jei vieną kartą 
atsisakys, antrą kartą jau nebe
bus prašomos, nes berniukas vi
sada gaus kitą, kuri eis, galbūt, 
su mielu noru. Vadinasi, berniu
kams nebereikia stengtis mergai
čių tarpe ir nebeturi kompetici- 
jos tarp vienas kito. Gaunasi apa
tija iš berniukų pusės ir neramu
mo jausmas iš mergaičių pusės.

Dabar keletą žodžių apie jauni-

NUSVILO PIRŠTUS
JAV EMIGRANTAS- NUSIVYLĘS

Pasirodo, kad komunistinės pro
pagandos suklaidinti amerikiečiai 
skaudžiai gali nusvilti pirštus. 
“N.Y. Herald Tribune” gegužės 
11 d. paskelbė būdingą JAV 
geležinkelių darbininko ir jo šei
mos istoriją — pasiryžimą kurtis 
“sovietiniame rojuje”. Gegužės 7 
d. sovietų laivu Baltika iš Sov. 
Sąjungos grįžo amerikietis Dovy
das Johnson su žmona ir 4 m. 
amž. dviem sūnumis. Pasirodo, 
Johnsonas per aštuonerius metus 
palaikąs sovietinę politikos lini
ją, nors ir nebuvęs partijos nariu. 
Pagaliau, jis pasiryžęs su šeima 
kurtis Rusijoje, iššipardavęs vi
sus daiktus ir atvykęs Maskvon 
kaip tik gegužės 1-sios iškilmių 
proga. Nereikėjo nė savaitės, ir 
... Johnsonas su šeima nutarę, 
kad gyvenimas Sovietijoje toli 

mo grupavimąsi. Esant mažam 
lietuvių skaičiui, kiekvienas sten
giasi laikytis savoje tautinėje 
grupėje. Taip pat ir jaunimas už
sidaro vis tame pačiame būryje. 
Aš nesu prieš tai nusistačiusi. 
Tas yra labai puiku, jeigu nepa- 
mirštumėm, kad esame individai. 
Bet pas mus kartais pritrūksta 
savarankiškumo. Mes pradedame 
galvoti, kaip grupė galvoja, daro
me, ką grupė daro, ir mūsų nuo
monės yra grupės nuomonės. Vie
nu žodžiu, save apsiribojame. Re
zultate, berniukai bijo imtis ini
ciatyvos išsivesti mergaitę vieną 
pačią be viso tuzino draugų. Ta
čiau vėliau kaltina mergaites, 
kad jos nesančios pakankamai 
įdomios. Betgi turėtume žinoti, 
kad grupėje kiekvienas žmogus, 
elgiasi kitaip, negu būdamas vie
nas pats ar dviese. Jeigu berniu
kai pabandytų išeiti be grupės, 
gal jų nuomonės apie mergaites 
pasikeistų.

Užbaigai viena pastaba apie 
suvažiavimus. Daug į juos sude
dama vilčių, bet išdavos yra men
kos. Kadangi paskirose vietovėse 
lietuvių jaunimo skaičius nėra di-

SOVIETAIS, GRIŽO NAMO

gražu nesąs panašus į rojų, kokį 
ligšiol jam piešę sovietiniai pro
pagandininkai. Jam pakakę pada
ryti kelionę tarp Maskvos ir Le
ningrado ir ką jis pamatė? Gy
ventojai menkai maitinami, pras
tai apsirengę, ties geležinkeliu 
jie matę lūšnose gyvenančius 
žmones, gatvėse daug girtų pra
eivių, pagaliau, nuolat juos už
kabinėję žmonės, norėdami įsigy
ti rūbų. Sovietų S-gos gyvento
jai, esą, nuolat prisibijo pasikal
bėjimų su iš Vakarų atvykusiais. 
Johnsonas pareiškė, kad jis nepa
prastai nusivylė komunistų veda
ma propaganda Amerikoje ir jam 
daugiau jau nebeįdomu pradėti 
naują gyvenimą Sovietijoje. Da
bar jo laukia naujas kūrimasis 
JAV-se. (E)

delis, daug iš suvažiavimų yra ti
kimasi. Manoma, kad juose bus 
galima susirasti tinkamą partne
rį. I juos todėl važiuojama su 
dideliu entuziazmu. Tačiau suva
žiavimo laikas yra trumpas, da
lyvių elgesys yra taip pat kon
centruotas, nes žinoma, kad susi
pažinimo laikotarpį, kuris nor
maliose sąlygose truktų keletą 
savaičių ar mėnesių, čia reikia 
sutalpinti į tris ar keturias die
nas. Iš vienos ar kitos pusės gau
nasi pasirodymo noras, kuris šiek 
tiek iškreipia charakterį, kartais 
net neigiama prasme. Kartais 
pirmasis įspūdis yra labai geras, 
bet antrame susitikime po ilges
nio laiko gaunasi nusivylimas. Re
zultate, jei suvažiavimai ir sutei
kia dalyviams daug malonių įspū
džių, laikui bėgant atsiranda ir 
nemaža nepasitenkinimo. Atrodo, 
kad dabar, kai suvažiavimai vyks
ta jau kelinti metai, šito nusivy
limo jausmas stiprėja. Svarbiau
sia tai, kad per suvažiavimus vie
nas kito negali matyti taip kaip 
jie iš tikro yra. Reiškia, šie suva
žiavimai mūsų problemų neiš
spręs.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR. PALUKAITIS

— Ne, — sušuko vaikiškas balselis. — Ne, — 
šaukė Petras Tuchačevskis, — tai netiesa, jūs me 
luojate, drauge!

Rūsčioji asmenybė nekreipė dėmesio. Ji nesu- 
mišusi kalbėjo toliau, tarytum skausmingo vaikiško 
balselio nė nebūta. Ji, jaunuomenės saugotoja, vai
kų širdžių auklėtoja, negailestingai naikino dviejų 
nekaltų vaikų sielas.

— Pilietis Tuchačeskis, — pasityčiodama šau
kė, — nenuspelno, kad mes jį vadintume draugu. 
Šis ponas gvardijos karininkas negalėjo užmiršti 
savo kilmės. Po garbingo bolševiko kauke iškilo iki 
Sovietų Sąjungos maršalo. Nuo pirmojo akimirksnio 
apgaudinėjo bolševikų partiją ir jos mokytoją drau
gą Staliną. Jis išdavė internacionalinę darbininkų 
klasę. Jis šnipinėjo trečiosios kapitalistinės fašisti
nės valstybės naudai, —jos spiegiąs balsas beveik 
užkimo, — todėl šiandien jis stovi prieš tribunolą, 
o jūs, mano draugai, turite pareigą teisingą teis
mo sprendimą paremti ir kartu balsuoti. Kas už 
Tuchačevskio mirtį — tepakelia ranką. Kas rankos 
nepakels, iškris iš mūsų tarpo ir, žinoma, turės pa
likti mokyklą.

Keturiasdešimt vaikiškių rankų pakilo aukštyn, 
trūko dviejų.

— Na, Petia ir Vania, greičiau, — sušuko fu
rija. Vanios veidas gulėjo ant svyruojančio medinio 
stalelio. Kūnelį tampė trūkčiojęs verksmas. Petras, 
sėdėjęs šalia, atrodė sustingęs į ledą, jo galva buvo 
nuleista, ir didelės sunkios ašaros lašėjo ant pulto.

Anna Jegorova prišoko prie vaikų, žiauriai pa
griebė rankas ir iškėlė jas aukštyn. Tai atsitiko dėl 
to, kad Maksvos užsieniečiai, didžiai nustebdami, 
perskaitytų sovietų laikraščiuose: ir patys Tucha
čevskio vaikai mokykloje balsavo už maršalo mirtį. 
Tačiau kokiomis priemonėmis GPU privertė jų mo
tiną viešai prabilti apie savo gyvenimo draugą, li
ko amžina paslaptis. Jei ji tikėjo tuo palengvinsian
ti savo ir vaikų likimą, tai šis baisus savęs išnieki
nimas buvo veltui. Tuchačevskienė buvo ištremta 
j Rusijos Aziją, vaikai pašalinti iš mokyklos ir iš

mesti į gatvę. Nuo tada jie pradėjo elgetaudami 
klaidžioti po begalinį kraštą.

Būtina paklausti, ar Tuchačevskio ir septynių 
jo kančios draugų kaltinimai buvo pagrįsti. Nedary
ta jokio tardymo. Nustatyta, patvirtinta, nuspręsta. 
Kaltinamąjį aktą buvusiajam caro gvardijos leite
nantui perskaitė buvęs vachmistras maršalas Bu- 
dionnyj, milžiniškais juodais ūsais, kvailomis kiau
liškomis akutėmis. Septyni maršalai ir generolai 
sėdėjo teisiami savo ligšiolinių bendradarbių ir vir
šininkų. Teismo salėje buvo sunki atmosfera. Tucha
čevskis visiškai nesijaudino. Perdaug ilgai bolševi
kiniame terore dalyvavo vyresniuoju, kad būtų ne
žinojęs, jog iš bolševikų nėra ko laukti jokios ma
lonės. O jame dar iš senesnių laikų buvo likę tiek 
valdymosi, jog niekas nepastebėjo net mažiausio su
sijaudinimo. Jo lūpose žaidė ta pati, vos pastebi
ma, šypsena, kurios nesidrovėdavo ir šalia baisiojo 
pono.

Nesuprantama, kaip tokių aukštų karininkų nu
žudymas nepadarė nei mažiausio įspūdžio kariuo
menei. Daliniai nereagavo. Ligšiolinių savo vadų 
likimą jie priėmė be jokių išvadų. Nejaugi kariuo
menė jau buvo pasidariusi tokia rambi ir apatiš
ka? Ar šiose bolševikinėse žmoniškumo liekanose 
jau nebebuvo jokios užuojautos kibirkšties ir žmo
giškos ištikimybės.

Ne, žinoma, ne, Sovietų spauda stropiai spaus
dino galimai uolių pareigūnų rezoliucijas ir pareiš
kimus, kurie buvo sužavėti generolų nužudymu. Or
dinų lietus prapliupo ant tų, kurie dalyvavo Tucha
čevskio ir jo bendrų nužudyme. Naujasis GPU vir
šininkas Ježovas, kurio mažame silpno sudėjimo kū
ne ir švelniose juodose akyse slėpėsi gyvuliškas 
žiaurumas, iš Centrinio Vykdomojo Komiteto gavo 
aukščiausią tarybų valstybės pasižymėjimo ženklą — 
Lenino ordeną. Ta pati garbė ištiko ir vyriausiojo 
karo teismo pirmininką, plikagalvį budelio tipą, Ul- 
richą. Tuo pat metu persekiojimų banga pradėjo 
liesti ir pasmerktųjų gimines bei draugus. Sovietų 
armijos karininkų korpe buvo areštuojamas kiek

vienas, kuris turėjo bet kokių asmeninių santykių 
su sušaudytaisiais. Per valymo akciją buvo sunai
kintas net Maskvos vienuolyno — muziejaus “Nau
josios Jeruzalės” direktorius, nes Tuchačevskis, esą, 
dieną prieš suėmimą ten turėjęs sueigą su drau
gais. Atrodo likimo ironija, kad persekiojimo auka 
tapo net tas žmogus, kuris vietoje “susirgusio” 
Tuchačevskio vyko į Londono vainikavimo iškilmes, 
— tai buvo didysis admirolas Orlovas, nuo 1926 m. 
buvęs visų sovietų armijos jūros pajėgų viršinin
kas. Jo likimą sprendė taip pat vienas tų teisėjų, 
kurie paskelbė mirties sprendimą Tuchačevskiui, 
būtent, kazokų generolas Kaširinas. Taip pat buvo 
pašalinti, o spėjama, kad ir suimti, sovietų Baltijos 
ir Juoduosios jūros laivynų vadai. Panašios per
mainos įvyko ir Ukrainos, Gudijos, Vidurinės Azi
jos, Tolimųjų Rytų bei Uralo karinėse apygardose. 
Skaičius aukštųjų karininkų, kurie šio pertvarkymo 
bėgyje turėjo pasitraukti iš gyvenimo, yra begali
nis.

Užsienio pasaulyje šios kruvinos bylos savo įs
pūdžio nepadarė. Sovietų Sąjungos sąjungininkai 
svarstė, kokia pagalba lauktina iš tos jėgos, kuri 
nebuvo tikra savo aukščiausiais kariniais vadais. 
Viena, nebuvo abejonės, kad apolitinio sovietų ka
reivio, kuris nieko nenorėtų žinoti apie pasaulinę 
revoliuciją ir kominterną, jei toks iš viso kada nors 
galėjo būti, dabar jau nebebuvo. Sovietų valdžia 
parodė kruviną tikrovę. Apie kokius nors pasaulio 
spėliojimus, nesutarimus tarp karinomenės ir par
tijos negalėjo būti jokios kalbos. Dabar sovietų ar
mija labiau, negu kada nors, parodė savo tikrąjį 
veidą. Ji buvo ir liko bolševikinių siekimų — jėga 
užvaldyti pasaulį — įrankis.

REDATORIAIS į MASKVĄ
Šiuo bolševikinio kraujo siautėjimo metu mes 

atvykome į Maskvą. Pagaliau po aštuonių mėnesių 
kovos su sovietų įstaigomis, diplomatiniu vokiečių 
pasiuntinio žygiu laimėta įvažiavimo viza. Buvo aiš
ku, kodėl bolševikai vengė mus įsileisti į savo rojų. 
Jie nenorėjo žiūrovų. O ypač tokių, kurių nusista
tymas jiems buvo aiškus in anksto. Ir jeigu jie pa
galiau davė, tai reikėjo atsiminti tą aplinkybę, kad 
priešingu atveju, atmetus dar kartą vokiečių redak
torių prašymą būtų turėjęs palikti Berlyną vienas 
jų žurnailstas. O kad šis sovietų žurnalistas liktų 
Berlyne, slėpėsi ir dar kai kas. Tikriąusia, jis, kaip 
ir visi kiti, buvo tinkamas šnipas. Tokiu būdu, ga
lų gale, davė mums vizą ir trims mėnesiams leidimą 
apsigyventi, kuris vėliau būdavo prailginamas. Ta
čiau jų tikslas jau iš pat pradžios buvo kiek galima 
skubiau išspausti mus iš savo k/ašto, o tam pasiekti 
jie griebėsi visų galimų priemonių.

Po ilgos kovos dėl buto prisiglaudėme vienoje 
perstatytoje daržinėje, kuri neturėjo pamatų ir pa
kankamo stogo. Ilgainiui grindys atsiskyrė nuo sie
nų ir smego gilyn į žemę. Pro lubas upeliais čiur
lendavo lietus, lašėdavo ant baldų ir kilimų. Nuo
lat būdavo lopoma ir taisoma, tačiau veltui, nes po 
kiek laiko lašėdavo vėl. Kartą per vakarienę svečiai 
išskleidė iletsargius ir paskelbė, kad kitą kartą mū
sų daržinėn ateisią maudymosi kostiumuose. Sovie
tų piliečiai, kurie aplinkui mus gyveno susipaudę 
po 8 — 10 ankštame kambaryje šio buto mums la
bai pavydėjo.

Dideliu baldų vagonu iš Vokietijos į Maskvą 
atsvežėme visus savo daiktus ir automobilį. Reicho 
baldų vagone slėpėsi visa, net primityviausi kasdie
nio vartojimo dalykai — nuo smeigtuko iki tualeti
nio popieriaus, nuo stalo druskos iki batų tepalo. Ir 
taip baldais, paveikslais ir kilimais sukūrėme ma
žutę salelę. Juk kaip galėtum šiame melancholijos, 
vargo, purvo ir puvėsių krašte gyventi, jei nebū
tų kas primena tėvynę. Tačiau ir tai pavyko tik nu
galėjus daug sunkenybių.

Kai baldų vagonas sustojo Maskvos muitinėje, 
sovietai buvo bejėgiai. Nebuvo jokio darbininko, kurį 
galėtų panaudoti. Išeities nerado ir pats užsieniečių 
aprūpinimo biuras. Vagonan įlipo vienas muitinės 
valdininkas ir pradėjo visa versti. Jis įkišo murzi
ną nosį Į baltutėlius skalbinius, storomis brutalio
mis rankomis pakilojo, it sverdamas, sidabrą ir por- 
celaną ir kažką pasižymėjo raudonoje savo užrašų 
knygelėje. Pagaliau triumfuodamas ištraukė ilgą ri
tinį ir sušuko:

— štai ir propagandinė medžiaga. Ąš turiu 
vagoną konfiskuoti.

Aš ramiausiai išvyniojau tą propagandinę ’me
džiagą: tai buvo plati raudona baltais taškeliais vaš
kinė staltiesė. Po šio nepasisekimo kvailasis valdi
ninkas tuojau pasitraukė atgal palikdamas biaurią 
netvarką.

Paskutinį akimirksnį mums dar pavyko gauti 
tris darbininkus. Ne sovietinius, ne. Tai buvo trys 
austrų defenzyvinės sąjungos nariai, kurie dalyva
vo 1934 m. sukilime Vienoje. Jie buvo atvilioti į 
Maskvą ir čia iškilmingai, net su lėktuvais, sutikti.

Keletą savaičių padirbėjus kažkur toli "rojaus” 
pietuose, juos pasiekė geraširdiški siūlymai: išsiža
dėti Austrijos pilietybės ir priimti sovietų. Kai jie 
atsisakė, prasidėjo šnipinėjimas, priekabės ir net 
grasinimai. Tada visi trys iš ten iškeliavo ir pama
žu atsikasė Maskvon į austrų pasiuntinybę. “Lais
vasis sovietų rojus” turėjo tą ypatybę, kad net ra
miausios taikos metu joks užsienietis negalėjo palik
ti krašto be GPU leidimo. Visiškai išsigydę iš bol-

(Nukelta į psl. 4)
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K. Kubilinskas

ĖJO KRENTANTI
MAŽIEMS ir DIDELIEMS

ŽAISKIME
Kas pastabesnis?

Sudedama krūvon įvairių 
daiktų: peilis, pieštukas, plunks
na, ir daug kitų. Sušaukiami 
žaidėjai, kuriems duodama vie
na minutė įsižiūrėti į tuos daik
tus. Paskui daiktai uždengiami, 
ir žaidėjai turi surašyti visus ma
tytus daiktus. Laimi tas, kuris 
daugiausia daiktų pastebi.

Paslepiamas daiktas
Visi žaidėjai išeina iš kamba

rio. Kambary palikęs vienas 
žaidėjas paslepia sutartą daiktą 
(pieštuką, rutuliuką, dėžutę ar 
ką kitą) taip, kad jis iš tolo būtų 
matomas (jokiu būdu negalima 
jo nukišti arba pridengti). Pas
kui sukviečiami vaikai. Kas pir
mas suranda, tas laimi.

Žodžio rašymas
Vaikai susėda prie stalo. Vie

nas žaidėjas sugalvoja žodį iš 
tiek raidžių, kiek yra žaidėjų, ir 
paėmęs popieriaus ir pieštuką 
užrašo to žodžio pirmą raidę ir 
duoda įrašyti sekančią raidę ša
lia sėdinčiam vaikui ir t.t. Kai 
visi įrašo po raidę, gaunasi juo
kingas žodis.

SENELĖ

Ėjo krentanti senelė, 
Nešė pasakų maišelį.
Tas maišelis jai prairo, 
Visos pasakos išbiro.

Aš tas pasakas renku 
Ir vaikučiams jas seku. 
Kas tik turi dvi ausis, 
Šiandien pasakų klausys.

KIENO GRAŽIAUSIAS ?

Vaikučiai su margučiais Bankstowne

LEGENDA MAŽIEMS IB DIDELIEMS)

Parašė M. SESKUS

Su šiuo Mūsų Pastogės nu
meriu įvedame skyrelį mūsų ma
žiesiems. Jau seniai seniai M.P. 
skaitytojai teiraujasi, kodėl šio 
laikraščio puslapiuose neskiria
ma vietos ir mažiesiems skaity
tojams. Pradėdami šį skyrelį ti
kimės susilaukti didelio, ypač 
mažųjų skaitytojų pritarimo ir 
bendradarbiavimo. Čia ypatingai 
kreipiamės į savaitgalio mokyk
lų mokinius ir mokytojus, kvies
dami kuo glaudžiau bendradar
biauti ir talkininkauti. Mokyto
jai tepaskatina vaikus kuo dau
giau rašyti įvairiomis temomis, 
o ir vaikams sudarys didelio 
džiaugsmo ir paskatinimo, kai 
jie matys savo rašinėlius, ats
paustus ’’Mažųjų Pastogėje”. Iš 
kitos pusės ir mokyklai tikimasi 
ateiti į pagalbą skelbiant rašinė
lius, konkursus arba pritaikin
tus mokyklos programai skaity- 
mėlius. Pagaliau ir patys mūsų 
vaikai, atradę savo rašinėlius ar 
net nuotraukas šio laikraščio 
puslapiuose, labiau domėsis mū

sų spauda ir lietuvišku žodžiu. 
Tad kviečiame siųsti kuo dau
giau rašinių į “Mažųjų Pasto
gę”. Pridėkite nuotraukų, pieši
nių aprašymų iš kasdieninio ir 
mokyklos gyvenimo. Čia galėtų 
daug kuo prisidėti ir patys tė
vai, paskatindami vaikus rašyti 
ir padėti jų rašinius pasiųsti 
“Mažųjų Pastogėn”. “Mažųjų 
Pastogė” tuo tarpu neužsianga
žuoja pasirodyti reguliariai. Vis
kas priklausys, kiek šiam suma
nymui skaitytojai parodys entu
ziazmo ir jam pritars. Jeigu atei
ty pasirodys reikalo, tai šiam 
skyreliui pakviesime ir specialų 
redaktorių, kuris tiesiog ben
draudamas su vaikais geriau ir 
tinkamiau mokės atrinkti ir su
grupuoti visą “Mažųjų Pasto
gės” medžiagą. Išleisdami tiki
mės, kad “Mažųjų Pastogė” bus 
mūsų visų vaikučių Australijo
je maloniai sutikta ir ateity lau
kiama.

M.P. Red.

Ar patinka vėjas? Kartais jis 
malonus, o kartais piktas. Jei ne
būtų vėjo tai žemėje vienur bū
tų baisiai karšta, o kitur labai 
šalta. Viskas išmirtų, net upės 
ir ežerai išdžiūtų.

PASAKYK JEI GUDRUS

Ant stogo tupėjo astuonios šar
kos. Algio tėtė vienu šūviu tris 
šarkas nušovė. Kiek šarkų liko 
ant stogo?

★

KAIP ŽVĖRYS SENO ARKLIO 
IŠSIGANDO

Turėjo žmogus arklį. Kol jau
nas buvo, žemę dirbo, o kai pa
seno, nebenorėjo šeimininkas jo 
veltui šerti, nuvedė į girią ir pa- 
eido.

Eina tas arklelis per girią ir 
sutinka mešką. Ta ir sako:

— Liesas tu, arkleli, ir nebe
stiprus visai. Būsi geras kąsne- 
is vilkui.

— Oi, aš dar stiprus ir tave 
nugalėčiau, — atsako arklys.

Meška giriasi:
— Kai aš suspaudžiu akmenį, 

tai skystimas iš jo lieka.
O arklys jai atsako:
— O kai aš su koja per ak-

menį pabraukiu, tai ugnis pasi
rodo.

Arklys sudavė pasaga į ak
menį — pasipylė žiežirbos.

Nusigando meška ir nulėkė į 
girią. Sutiko vilką ir pasakoja, 
koks stipruolis girioj atsirado. 
Vilkas tik šypsosi. Seną arklį 
jam sudorot vieni juokai.

— Vesk, — sako, — aš jo 
nebijau. — Ir laižosi iš anksto.

Meška jį nusivedė į pagirį. 
Arklelis ėda sau pakalnėj už 
krūmų. Meška jį mato, o vilkas 
ir šiaip stiepiasi, ir taip — ne
mato ir gana. Meška sako:

— Aš tave pakelsiu, tai ge-

Žąsinas stovėdamas ant vienos 
kojos sveria 5 svarus. Kiek jis 
sveria, kai stovi ant abiejų kojų?

*
Laivu plaukė dešimt vyrų. 

Laivas apvirto. Devyni sušlapo 
plaukus, o dešimtas ne.

Kodėl?
-SBjjnd OAng :sBmXąns)v

riau galėsi matyt.
Bet meška bekeldama vilką 

taip suspaudė, kad tas tik išsi
žiojo ir tuoj galą gavo. Meška 
pamačiusi, kad vilkas nebegyvas, 
dar labiau arklio išsigando. Mat, 
galvojo, vilkas vos pamatęs ark
lį iš baimės numirė, tai tikrai 
baisus žvėris turi būti tas arklys. 
Nuo to laiko miško žvėrys ark
lio iš tolo vengė, ir tas sau ra
miai miške gyveno.

Gilių giliausioj senovėj, už is
torinių laikų ribos, mūsų šalyje 
viešpatavo didžiai išmintingas, 
doras ir kilnus valdovas. Šalies 
laisvė ir gerovė buvo jam augš- 
čiauši įstatymai. Todėl visi gy
ventojai valdovą gerbė ir mylė
jo, nelyginant kokį dievaitį. Iš 
tikrųjų, jis savo grožiu buvo ir 
panašus į dievaitį: augštas, kil
nių veido bruožų ir dangiškai 
mėlynomis akimis.

Tos mūsų senos šalies seni 
žmonės pasakodavo jaunimui, 
jog valdovas esąs nepaprastas 
žmogus, net šios žemės dievų 
sūnus. Jaunieji gal tikėdavo, o 
gal ir netikėdavo toms legen
doms, kurias senieji apie valdovą 
pindavo, — dabar nežinia, nes 
viskas yra jau seniai dingę toli, 
toli už praeities plotų. Tačiau 
mes dar ir šiandie žinome, kad 
jaunimas visu savo jaunystės 
karščiu buvo valdovui atsidavęs 
ir paklusnus — kovon pašaukti 
jie narsiai kovėsi, taikos metu 
jie šventai vykdė valdovo įsaky
mus.

Patinka krokodilai? Ar norėtu

mėte ant jų pajodinėti?'

Protingas buvo mūsų valdo
vas, todėl ir buvo pasirinkęs 
protingus patarėjus, šaliai valdy
ti. Patarėjų vardai buvo keisti, 
bet keisčiausia, kad tie vardai 
tebėra išlikę iki mūsų laikų visai 
nepakitę ir nepasenę. Vyriausias 
valdovo patarėjas buvo Išmin
tis, kiti — Narsumas ir Pasiau
kojimas.

Šių trijų patarėjų padedamas 
valdė šalį, ir šalis klestėjo. Val
dovo pavaldiniai gyveno laisvė
je, ramybėje ir gerovėj. Tai bu
vo gražus ir pilnutinis gyveni
mas, kuris tepasitaiko tik pasa
koj ar legendoj.

Mūsų legendarinės šalies žy
dėjimas sukėlė pavydo audrų 
kaimyniniuose kraštuose. Pietų 
kaimynas šnypštė ir raitėsi iš 
pavydo, lyg gyvatė ir bandė mū
sų šalį pulti iš pasalų. Bet val
dovas lengvai su juo susidoroda
vo. Ir taip tas didžiaunas ir 
suktas (bet menkos išminties) 
pietų kaimynas daug kartų len
kėsi mūsų valdovui ir meldė jo 
malonės.

Iš kaimyninio rytų krašto at
jodavo plėšikų gaujos mūsų ša
lyje paplėšikauti, bet jos nebe
grįždavo niekad atgalios. Jas mū
sų valdovas visas sunaikindavo, 
kad net jų ženklo nepalikdavo.

Stipresnis ir gudresnis buvo 
plėšrusis vakarų kaimynas, bet ii 
jis neįstengdavo kovos lauke 
mūsų valdovo nugalėti ir kardu 
šalies laisvės išplėšti. Tada šis 
vakarų kaimynas siekė gudriais 
aplinkiniais keliais mūsų valdo
vo šalį pavergti: jis visokiausio
mis priemonėmis stengėsi savo 
krašto dievus sumaišyti su mūsų 
valdovo šalies dievais, gerai ži
nodamas seną tiesą, jog kai die
vai susimaišo, susimaišo ir tau
tos. Tačiau ir šie kėslai piktam 
ir gudriam vakarų kaimynui ne
pavyko. Ne veltui mūsų valdo

vas buvo išmintingas, ne veltui 
jis turėjo protingus patarėjus.

Valdovas nors ir nežemiškais 
turtais viliojamas, nepasidavė 
svetimų dievų vilionėms, ir visą 
amžių pasiliko ištikimas gimto
sios šalies dievams ir papro
čiams.

Tik iš šiaurės mūsų šalis bu
vo saugi. Mat, tenai, šiaurėje, 
gyveno gimininga tauta ir ją val
dė mūsų šalies valdovo patikėti
nis. Nors jis irgi mūsų šaliai 
klestėjimo pavydėjo, bet buvo 
tiek protingas, jog įstengė tą sa
vo pavydą užgniaužti ir nedaly
vavo kaimyninių kraštų intry- 
gose prieš mūsų valdovą.

Kai valdovas šventė savo 25- 
rių metų valdymo sukaktį, tai 
už jo pavyzdingą ir kilnų vieš
patavimą šalies dievai, šviesiai 
laisvės dievaitei pasiūlius, pado
vanojo jam (ir įsegė į jo vainiką) 
laisvės perlą. Ir tai 
nebuvo tik gražus perlas gražių 
moterų akims vilioti ir jų meilei 
kurstyti. Ne. Tai buvo stebuk
lingas laisvės perlas. Šalies die
vų sprendimas buvo toks: kol 
šis perlas žėrės valdovo karališ
kam vainike, tol šalies laisvė bus 
užtikrinta. Joks plėšrus kaimy
nas nepajėgs valdovo šalies pa
vergti. Bet jeigu valdovas jį pra
ras — vargas jam ir vargas jo 
šaliai. Valdovas žinojo dievų 
sprendimą ir dabojo stebuklin
gąjį laisvės perlą kaip savo akį.

Bet ir šį kartą atsitiko taip, 
kaip paprastai atsitinka legen
doj: valdovas tą stebuklingąjį 
laisvės perlą prarado. Ir žiūrėk: 
plėšrūs kaimynai pakėlė galvas 
prieš mūsų valdovą ir rengėsi 
šalį užpulti. Valdovas susirūpi
no. Kad išgelbėtų šalies laisvę 
nuo priešų, reikia surasti stebuk
lingąjį laisvės perlą.

Ir štai valdovas išsiuntė savo

Kostas Kubilinskas

GODŪS MEŠKUČIAI

— Ko norėjo du meškučiai, 
Du meškučiai lepeškučiai?

— Kad medum per naktį lytų, 
O meškučiai jį laižytų!

Ir medum per naktį lijo,
O meškučiai medų rijo!

Ko meškučiai graudžiai rauda? 
Pilviukus meškučiams skauda?

Gydo meškinas vaikus,
Spaudo Stonis pilvukus:

Nors medutis ir saldus, 
Niekados nebūk godus!

protingąjį vyriausią patarėją Iš
mintį to perlo j ieškoti. Išmintis 
panaudojo visas žinomas filoso
fines sistemas ir visus technikos 
mokslo išradimus bejieškodamas 
laisvės perlo, bet grįžo tuščio
mis. Valdovas, nusivylęs išmin
tim, išsiuntė patarėją Narsumą, 
didžiai tikėdamasis, jog Narsu
mui tikrai pavyks laisvės perlą 
surasti. Narsumas nesigailėjo nei 
aukų, nei pralieto kraujo jieš- 
kant laisvės perlo, deja, ir Nar
sumas jo nesurado.

Valdovas nerimo. Juodos, lyg 
rudens debesys, mintys būrėsi jo 
žiloje galvoje. Ėjo žinios nuo 
šalies pakraščių, kad plėšrūs kai
mynai pasiruošę jungtinėmis jė
gomis mūsų valdovo šalies lais
vę išplėšti. Kaimyniniai karaliai 
(per savo šnipus) buvo nugir
dę, jog mūsų valdovas prarado 
stebuklingąjį laisvės perlą, ir kad 
dievai nebesaugo jo šalies.

Šiomis šaliai sunkiomis dieno
mis valdovas prisiminė savo pa
tarėją Pasiaukojimą. Nors Pasi
aukojimas buvo paliegęs ir nuo 
sunkių kasdieninių neapmokamų 
darbų nusikamavęs, jis, valdovo 
siunčiamas nė žodžio netaręs iš-

ėjo prarastojo laisvės perlo jieš- 
koti. Kaip pavasaris sukelia ža
lumo bangas ir gamtos atgimi
mą, taip Pasiaukojimas savo 
dvasios jėgomis sukėlė visoje 
šalyje dar nematytą ir negirdė
tą laisvės perlo jieškojimo ir 
laisvės gynimo sąjūdį. Kiekvie
nas šalies gyventojas, sekdamas 
patarėjo Pasiaukojimo pėdomis, 
be atodairos aukojosi dėl šalies 
laisvės. Ir, nereikia nė sakyti, 
visų gyventojų pastangomis tas 
stebuklingasai laisvės perlas bu
vo surastas, valdovui grąžintas 
(į vainiką įsegtas) ir šaliai lais
vė metų metais užtikrinta. Plėš
rūs kaimynai, nugirdę, jog ste
buklingasai laisvės perlas vėl su
rastas, pabūgo, atslūgo ir nebe
drįso mūsų šalies užpulti.

Dėkingas valdovas atėjo į sa
vo protėvių šventovę ir melsda
masis tarė: “Mano šalies dievai! 
Kokie keisti jūsų įstatymai ir 
sprendimai! Protingoji Išmintis 
ir drąsusis Narsumas nepajėgė 
stebuklingojo laisvės perlo suras
ti. Tik paliegęs Pasiaukojimas 
jį man grąžino. Argi nekeista?... 
Bet tebūna jūsų valia dabar ir 
ateities laikuose”.

LINKSMIAU...
Mama: Veidą nusiprausei, bet 

kaip tu taip susipurvinai ran
kas?

Sūnus: Besiprausdamas veidą, 
mamyte.

Mokykloje mokytoja klausia:
— Pasakyk, Laimute, kur yra 

Lietuva?
Laimutė:
— Tėvelio kambary kabo ant 

sienos.
★

Sakyk, Mikuti, kiek kojų 
turi arklys?

— Keturias, kai jis stovi, o kai 
bėga, tai negali suskaityti.

★
Mokytojui aiškinant pamokas, 

Vytukas būna kuo kitu užsiėmęs 
ir nesiklausydavo arba čia pat už
miršdavo. Netekęs kantrybės mo
kytojas pasakė Vytukui:

— Visa, ką tau sakau, įeina 
pro vieną ausį, ir išeina pro ki
tą.

A, štai dėl ko turime dvi au
sis, nes girdėjimui užtektų tik 
vienos auselės, — apsidžiaugė su
žinojęs paslaptį Vytukas.

szsEsastisasasHsa
v

PABANDYKITE
Kas toliau numes paukščio 

plunksną?

Kas toliau nusvies popieriaus 
lapą?

, Kas laimės lenktynes bėgda
mas atbulas?

•
Kas moka pūsti taip, kad po

pieriaus skiautelė, padėta ant 
stalo, slinktų į tave?
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VAI.JOS liVIGOS
VINCO KUDIRKOS

"TILTO ATSIMINIMAI”
ANGLIŠKAI

Manyland Books, kurios pagrin
dinis tikslas rūpintis mažiau ži
nomų kraštų kūrybos įvedimu į 
angliškąjį pasaulį, išleido Vinco 
Kudirkos raštų rinkinėlį, pava
dintų “Memoirs of Lithuanian 
Bridge”. Čia išspausdintas labai 
geras Algirdo Landsbergio ir 
Clark Mills eilėraščio “Varpo” 
vertimas, “Rožiukė ir Martynas”, 
“Popierinis karininkas” ir “Lie
tuvos tilto atsiminimai”, kuriuos 
išvertė į anglų kalbų Nijolė Zo- 
barskaitė ir Stepas Zobarskas.

Leidinį puošia Eduardo Kra
sausko pieštas Kudirkos portre
tas ir Povilo Osmolskio aplan
kas. Įrišta drobės viršeliais. Kai
na 2 dol. Užsisakyti galima adre
su: Manyland Books, Box 266, 
Wall Street Station, New York 
5, N.Y.

PORTUGALŲ ŽURNALAS 
APIE ČIURLIONĮ

Apie Čiurlionį straipsnį atsi
spausdino Portugalijos liuksusinis 
žurnalas Coloquino, Revista de 
Artės e Letras. Straipsnis pava
dintas “Antes de Kandinsky?”, 
jo autorius Mario Dionsio, Lisa
bonos universiteto profesorius, 
daug rašęs moderniojo meno 
klausimais. Straipsnis pailiustruo
tas trim Čiurlionio paveikslais 
ir portretu, Jonyno išraižy
tu medyje. Čiurlioniu susido
mėjo per Lituanus žurnalą, 
kuris-buvo skyręs visų numerį jo 
kūrybai. Tada Coloquino žurnalas 
kreipėsi į Lituanus ir prašė ilius
tracijų. Reikia pasidžiaugti šia 
Lituanaus žurnalo veikla, kad taip 
plačiai išgarsino lietuvio dailinin
ko kūrybų. Coloquino žurnalas 
spausdinamas giliaspaudėje, gau
siai iliustruojamas ir skoningai 
tvarkomas. Jis siunčiamas ir į 
portugališkai kalbančius kraštus.

KETURIŲ LIETUVIŲ 
KŲRYBA ANGLIŠKAI

Ką tik išėjo iš spaudos naujas 
lietuvių kūrybos pluoštas anglų 
kalba — “Lithuanian Quartet”, 
kurį sudaro Aloyzo Barono “Ak
loji gatvė”, "šeštoji karta” ir 
“Estafetė”; Mariaus Katiliškio 
“Kieno pusėje Dievas”; Algirdo 
Landsbergio “žodžiai, gražieji žo
džiai” ir Igno šeiniaus “Vyskupas 
ir velnias”.

Amerikiečių rašytojas ir “The 
Literaty Review” redaktorius 
prof. Charles Angoff savo įvade 
pabrėžia, kad šis rinkinys yra 
aukštos literatūrinės vertės ir 
džiaugiasi, kad. dabartinėje Ame
rikos literatūrinėje scenoje pasi
rodo vis daugiau lietuvių belet
ristinės kūrybos.

Kūrinius vertė į anglų kalbų 
Danutė Brazytė, Pranas Jančius, 
Algirdas Landsbergis, Clark Mil
ls, Raphael Sealey ir Milton 
Stark. Rinkinį redagavo Stepas 
Zobarskas. Išleido Manyland 
Books (Box 266, Wall St. Sta
tion, New York 6, N.Y.). Įrišta 
kietais drobiniais apdarais. Dail. 
Povilo Osmolskio aplankas. Kai
na 4.95 dol.

Algimanto Mackaus poezijos 
knygų leidžia Lietuvių Studentų 
Santara. Algimantas Mackus yra

moderniosios krypties poetas, 
dažnai užtinkamas “Metmenų” 
žurnale.

Sigitas Pranckūnas parašė kny
gų “Riedmenys rieda pergalėn”. 
čia liečiami vokiečių okupacijos 
laikai Lietuvoje II-jo karo metu, 
aprašomas pogrindžio veikimas 
ir t.t. Knygų išleido “Rūta” 241 
psl.

LIETUVIAI SIBIRE
“Tautų kapinynas Sibiro tund

roje”, H. Tautvaišienė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Socialdemok
ratų S-gos Literatūros Fondas, 
New Yorkas, 1962. 135 psl. Kny
goje atpasakojamos lietuvių kan
čios ir jų naikinimas Sibiro ver
gų stovyklose.

Lietuvoje išleista:

Reimeris, Vacys: “Pilnaties Ra
tas”, Eilėraščių rinkinys. Dail. A. 
Kazakausko iliustr. 1962. 159 psl.

Saja, K. “Moteris eina per lie
tų”. 1962. 170 psl.

Saja, K. “Pirmoji Drama”. 3 v, 
6 pav. su prologu. 1962. 91 psl.

Vienuolis, A. “Astronomas 
šmukštaras”. Apsakymai ir atsi
minimai. 1962. 405 psl.

Balčikonis, J. “Audinių Raš
tai”. 1961. 215 psl.

Mirė Lietuvoje
LIETUVOJE MIRĖ 
A. GALAUNIENĖ

Adelė Nezabitauskaitė-Galau- 
nienė buvo gimusi 1897 m. Pra
dėjo dainuoti dar 11 m. amž. bū
dama, 1914 m. buvo įstojusi į 
Maskvos filharmonijos konserva
torijų, studijų metu dalyvavo lie
tuvių koncertuose, dalyvąvo ope
rose ir Filharmonijos pastatymuo
se Maskvoje. 1918-20 m. rengė 
koncertus Žemaitijoje, Kaune ir

Vilniuje. Kaune su kitais muzi
kais ėmėsi operos organizavimo 
darbo. 1920 m. gruodžio 31 d. pa
sirodė pirmoje Kaune pastatytoje 
“Traviatos” operoje (Violetos 
vaidmeny). Daugiau kaip 20-je 
operų A. Galaunienė dainavo pir
mąsias roles. Iš operos su pensija 
pasitraukė 1930 m. Vėliau dar 
dalyvavo įvair. koncertuose, buvo 
aktyvi Lietuvių - Prancūzų D-jos 
narė.

A. A.
BRONIUS OBELAVIČIUS

Gegužio mėn. iš 19 į 20 d. naktį, 
susisiekimo nelaimėj tragiškai 
žuvo Bronius Obelavičius. Tai 
palyginti dar jaunas vyras, ne
pilnai 40 metų, gimęs 8.9.22 Če
kiškės valsčiuj, kui1 jo tėveliai tu
rėjo krautuvę ir nedidelį ūkelį.

A.a. Broniui dar- esant jaunam 
prasidėjo karas ir todėl jis pate
ko kariuomenėn. Kaip karys bu
vo Lenkijoj, Vokietijoj, Čekoslo
vakijoj, Danijoj, o karui pasibai
gus atvyko Melbournan ir pradė
jo dirbti ligoninėj.Maždaug prieš 
10 metų persikėlė į Sydnėjų, ve
dė A. Jurkšaitytę ir čia gyveno. 
Gyvendamas Sydnėjuje mėgino 
dirbti įvairiuose darbuose, bet Tie 
darbai jo nepatenkino, ir jis iš
vyko į Snowy Mountains prie už
tvankų ir tunelių statybos. Už
darbis čia buvo geras, bet kitos 
sąlygos varginančio^, todėl a.a. 
Bronius nutarė grįžti į Sydnėjų. 
Susirado darbų kaip prekinių 
sunkvežimių šoferis. Tą darbų 
mėgo, važinėjo iš Sydnėjaus j 
Melbourną, Adelaidę, Brisbanę. 
Darbdavių buvo laikomas labai 
geru ir įgudusiu darbininku, to
dėl kai priseidavo kur greit nu
vykti, ten visada a.a. Bronius bu
vo skiriamas. A.a. Bronius darbo 
nevengė. Intensyviai dirbdamas

“Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Darbai”. Serija C T 3 (26). 
1961. 222 psl. su iliustr.

Medonis, A. “Po Sūduvą”. 1962. 
105 psl.

MIRĖ PROF. J. BALDŽIUS 
(BALDAUSKAS)

Gegužės 2 d. Vilniuje mirė’buv.

susitaupė pakankamai pinigų, nu
sipirko statybai sklypų. Toliau 
taupė dėl depozito pradėti staty
ti naują namų.' Buvo išsirinkęs 
namui planų —■ būsimu namu 
džiaugėsi, gėrėjosi, buvo susita
ręs su statybininkais ir ketino 
maždaug už poros savaičių pra
dėti statyti.

Kada siekiamas tikslas buvo 
taip arti, ir jo patenkinta širdis 
plakė smarkiau ir smarkiau, a.a. 
Bronių ištiko tragedija — 25 my
lios į pietus nuo Singleton, va
žiuojant posūky per tiltą, jo sunk
vežimis apsivertė į upelį (creek) 
ir čia a.a. Bronius buvo mirtinai 
sužeistas. Vežant į Singleton . li
goninę, vienoj ambulance stoty 
mirė.

Liūdna žinia Sydnėjų pasiekė 
gegužio 20 d. sekmadienio rytą. 
Kun. B. Butkus, laike pamaldų, 
pranešė, jog B. Obelavičius, kurį 
čia dažnai matydavom, eismo ne
laimėje tragiškai žuvo. šv. Mišios 
buvo aukojamos už a.a. Broniaus 
vėlę.

Kadangi a.a. B. Obelavičius bu
vo daugelio mėgiamas, tai išgir
dus liūdną žinią, pamaldom susi
rinkusius prislėgė gilus liūdesys. 
Išėję iš bažnyčios po pamaldų 
žmonės kalbėjo: gaila, tai buvo 
geras vyras. Nebus apsirikta pa
sakant, kad visi, kurie jį pažino, 
kartojo tuos pat žodžius.

Laidotuvės įvyko trečiadienį, 
gegužio 23 dieną. Nors tai buvo 
darbo diena, bet tas nesutrukdė 
gausiai atsilankyti giminėms, 
draugams ir pažįstamiems. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė kun. 
P. Butkus, inž. J. Dirginėtus ir 
R. Cibulskis jnr. Visi velionį mi
nėjo geru žodžiu apgailestaudami 
dėl staiga ii- netikėtai jį ištikusios 
mirties.

Australijos žemelė pridengė a.a.

Broniaus kūną toli nuo tėvynės, 
toli nuo Lietuvoj likusios bran
gios Mamytės ir sesutės. Ant nau
jai supilto kapo buvo sudėta daug 
gėlių puokščių ir vainikų.

Ilsėkis, mielas Broniau, ramy
bėje, o mes Tave ilgai ilgai pri
siminsime. Tegul Augščiausio 
gailestingumas būna su Tavimi.

J.D.

NUOBODŽIOS KNYGOS, 
MENKI FILMAI

Maskvos “Pravda” kritikavo kul
tūros ministerio Furcevos darbą 
knygų ir filmų srity. Esą, daug 
pastaruoju metu pastatytų filmų 
yra žemo lygio. Atspausdinta labai 
daug knygų ir jos esančios nenau
dingos ir nuobodžios. 1 (E)

* * *

Tai buvo MASKVA
(Atkelta iš psl. 4)

ševizmo, mūsų defenzyvininkai neturėjo didesnio 
noro, kaip grįžti į tėvynę. Trejetų dienų mūsų dar
žinė buvo pilna jų linksmo darbštumo. Tik po to na
melis pradėjo atrodyti panašus į gyvenimų.

PIRMA PAŽINTIS SU GPU
Atvykę netrukus pasibaisėtina forma patyrėme 

sovietų gyvenimo tikrovę. Buvo jau šalta, kalendo
rius rodė lapkričio 5 d. Mes suruošėme mažas įkur
tuves, o 'tarp mūsų keturių sienų buvo tikrai gerų 
dalykų. Pasaulis sau pačiam! Nelauktas įspūdis, 
perėjus purviną kiemą patekti į jaukų butų. Svečiai 
išvaikščiojo namo gana vėlai. Prieš kęvirtų valan
dų sumigome. Staiga buvome pažadinti duslaus bil
desio. Mūsų šuo lojo it apsėstas. Pasigirdo, it kaž
kas šautuvo buože būtų smogęs į mūsų duris.

— Dieve, — sušukau, — GPU!
— Negali būti, — tarė vyras. — Koks nors gir

tas. Miegok.
Visą naktį aidėjo ausis spyginąs triukšmas. 

Vilkinis šuo Alimas šėlo it laukinis.
Vėliau supratau: riksmas sklido iš gretimos pa

talpos. Moteriškas balsas šaukė: “Gelbėkit, gelbėkit, 
mano sūnus”. Girdėjome garsų verksmų, motoro 
ūžimą, nuvažiuojanti automobilį. Po to įsiviešpata
vo tyla.

Rytą sužinojome apie nelaimę. Naktį gretima
me bute buvo areštuotas luošas profesorius Timo- 
jevas, kuris neturėjo abiejų kojų ir vaikščiodavo 
ant lazdų. Seną motinų, kuri su juo kartu gyveno, 
— tai ji naktį taip širdį veriančiai šaukė, — GPU 
negailestingai išmetė į gatvę. Galėjome pasižiūrėti, 
kur ji rado pastogę. Profesoriaus baldai — geleži
nė lovelė, stalai, kėdės, suirusi knygų lentyna — 
rytą stovėjo prieš mūsų miegamojo langų .Nelaimin
gojo buto jau nuo aštuonių valandų ryto gyveno 
nauja šeima — GPU valdininko šeima.

Profesoriaus likimas, kaip gana greit sovietu 
sostinėje sužinojome, nebuvo kokia išimtis. Jei kas 
šiomis 1937 m. lapkričio dienomis būtų surinkęs 
areštų statistiką, būtų galėjęs konstatuoti, kad so
vietų sostinėje beveik nebuvo namų, iš kurių nebū
tų areštuotas bent vienas ar du asmenys. Kiekvienas ■ 
sovietų pilietis savo draugų ir pažįstamų ratelyje 
galėjo pripasakoti daug tokių atsitikimų, jeigu jau 
iš tų draugų ar šeimos narių tarpo nebūtų buvę 
areštuotų ir ištremtų.

Ką gi darė likusieji, netekę savo maitintojų? 
Pirmiausia, būtinai reikėjo sužinoti arešto bylos 
numerį. Jeigu dėl susijaudinimo būdavo pavėluoja

ma iš saugumo organų šį numerį išsiimti, — o tai 
dažniausiai ir atsitikdavo, — tada prasidėdavo be
viltiškas ieškojimas. Niekas negalėdavo pasakyti, 
kuriame iš įvairiausių Maskvos kalėjimų — Lubi- 
ankoje, Butirkuose ar kurioje nors kitoje GPU val
domoje mažesnėje įstaigoje, — kalinys yra.

Lubiankos GPU centrinės užpakalyje pristaty- 
ton halėn kasdieną susirinkdavo — mes dažnai ste
bėdavome — daugybė praeitų naktį areštuotųjų vy
rų motinų, seserų ir žmonų. Pirmų kartų jos turė
davo atvykti septyniasdešimts dviejų valandų lai
kotarpy po arešto. Nelaimingosios, vienos verkdamos, 
kitos suakmenėjusios arba, retai, ramios, mediniuo
se suoluose sėdėdavo viena šalia kitos. Ilga eilė pa
mažu slinkdavo prie garsaus 17 langelio, kur GPU 
valdininkas teikdavo informacijų apie areštuotuo
sius. Kas galėjo pranešti savo bylos numerį, tam be 
didelių ceremonijų būdavo galima padėti. GPU tar
nautojas žvilgterėdavo į kartotekų ir šeimos nariui 
pranešdavo, kuriame kalėjime kalinys yra. Kas 
arešto orderio numerio negalėdavo nurodyti, to ieš
kojimo rezutlatų reikėdavo palaukti, o tai galėdavo 
užsitęsti ištisas dienas, savaites, nes mėnesius. Juk 
lygiagrečiai areštuojama būdavo daug žmonių.

Nelaimingosios prie šio langelio sužinodavo dar 
apie vieną pagalbos rūšį, būtent, apie savitarpinę 
pagalbų. Belaukdamas pašnibždomis išsipasakodavo 
savo pergyvenimus. Čia buvo vieta, kui- nelaimin
gosios gaudavo vertingų patarimų, kame patirdavo 
tai, ko iki šiol negalėjo patirti, būtent, kaip reikės 
egzistuoti toliau. Tuo pat metu, kai valstybiniai darb
daviai politiniu kalinių giminėms neteikdavo dar
bo, bolševikų sostinėje buvo ir tokių draugijų, kurios 
į darbą priimdavo be pažymėjimų, arba net neklaus- 
damos apie gimines. Šiuos vertingus adresus lūku
riuojančios prie 17 langelio moterys perduodavo iš 
lūpų į lūpas.

Tačiau likusiuosius prislėgdavo ir kiti sunkūs 
rūpesčiai, ne vien prasimaitinimo klausimas. Visas 
areštuotojo turtas nuo suėmimo momento buvo lai
komas konfiskuotu. Moterims ir vaikams tai reiš
kė, kad jie išmetami į gatvę. Jei reikalas sukdavosi 
apie kiek geresnį kambarį, tai durys tuojau būda
vo užanstspauduojainos. Sovietų Sąjungoje kiekvie
nas žinojo, ką reiškia raudonas antspaudas ant du
rų. Konfiskuotieji gyvenamieji plotai nėjo, kaip ga
lima būtų spėti, visuomenės, bet GPU naudai, kuri 
tuo stengdavosi patenkinti ieškančius butų savus 
valdininkus, kaip jau matyt iš minėtojo atsitikimo 
su profesoriaus Tiniojevo butu, šios taisyklės pasė
kos buvo tokios, kad GPU patikėtiniai buvo be galo 
sistemingai išskirstyti į visus namus ir visus gyven
tojų sluoksnius. Maskvoje net buvo kalbama, kad 
daug areštų įvykdavo tik dėl šios priežasties. Ir taip 
GPU aparatas įsiskverbė į intimiausias liaudies po
zicijas ir ten vykdė stropių kontrolę.

(Bus daugiau)

Vilniaus universiteto prof., pen
sininkas Juozas Baldžius (Bal
dauskas). Gimęs 1902 m., 1925 m. 
baigęs Šiaulių gimnaziją, 1925-29 
m. išėjo Lietuvos Universiteto hu
manitarinių mokslų fakultetą ir 
1936 m. gavo daktaro laipsnį. Nuo 
to laiko buvo asistentu Vytauto 
Didž. universiteto humanitarinių 
m. fakultete, nuo 1940 m. docen
tas Vilniaus universitete. Laisvo
sios Lietuvos laikais spaudoje 
daugiausia rašė etnologijos ir fol
kloristikos klausimais. Dabai1 
“Tiesoje” (104 nr.) paskelbtame 
“draugų grupės” nekrologe pa
minėta, kad J. Baldžius vokiečių, 
okupacijos metais buvęs pašalin
tas iš universiteto, o 1944 m. grį
žęs atgal, dirbęs profesoriumi, 
etnografijos katedros vedėju, ku
rį laiką buvęs universiteto biblio
tekos direktorius, Mokslų akade
mijos bendradarbis, dėątęs parti
nėje mokykloje. Esą, 1951 m., tai
gi prieš 11 metų, Baldžius “dėl 
ligos” pasitraukęs iš universiteto 
ir negalėjęs įvykdyti daugelio sa
vo mokslinių sumanymų. Kokia 
buvusi liga, partinis dienraštis 
nenurodė. (E)
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KIAULIENA PAVOJUJE
Izraelis yra šiltas kraštas, ir 

tai padeda palaikyti seną įstaty
mo dėsnį, kad nebūtų valgoma 
kiauliena. Gerai neparuošta mėsa 
greit genda. Tačiau šiais laikais 
vis labiau įsigali šaldytuvai, tai 
nebėra sunkumų išlaikyti mėsai. 
Izraelyje ligi šiol didžiausia kliū
tis kiaulienai buvo senasis Mo
zės įstatymas.

Tačiau ir ten kiaulienos vis 
daugiau suvalgoma, ypač tų žy
dų, kurie yra atsikėlę iš Vakarų 
Europos. Kiauliena yra pigi' ir 
maistinga, taigi dalis žydų perka 
ir valgo.

Tačiau iš Rytų Europos atkilę 
žydai tebesilaiko senos tradicijos. 
Palaiką senąją tradicijų kėlė 
klausimą, kad kiaulių laikymas ir 
kiaulienos pardavinėjimas būtų 
uždraustas valstybiniu mastu. Ta
čiau vyriausybė visada tvirtino, 
kad tas reikalas turi būti palie
kamas spręsti savivaldybėms. 
Daugumas savivaldybių priėmė 
atitinkamus potvarkius ir uždrau
dė kiaulieną. Tačiau vienur ki
tur ji vistiek tebebuvo pardavi
nėjama. Kai tokie mėsininkai pa
kliūdavo į teismų, tada būdavo

smarkūs ginčai. Dešinieji tvirti
no, kad kiaulė yra tikras pasi- 
biaurėjimas. Kairieji sutiko, kad 
gal tai ir nešvarus ir biaurus gy
vulys, tačiau kartu tai pigiausia) 
užauginamas gyvulys ir nėra jo
kių argumentų uždrausti, kai ei
na kalba apie maitinimo trūku
mus. Liberalai pasisakė prieš įs
tatymo projektą, nes jis varžytų 
sąžinės laisvę ir duotų teisę tra
diciniams žydams primesti savo 
pažiūras visam kraštui. Kaip vie
nas tų liberalų pasisakė, pati 
kiaulė nedominanti jo, nes jis 
visą gyvenimą išsivertęs be jos, 
bet įstatymo projekte jis įžiūrįs 
rabinato pastangas perimti į savo 
rankas visą krašto bendruomenę.

Religinės Knesseto partijos ats
tovai, kurių parlamente yra 18, 
nurodė dar, kad įstatymo projek
tas yra perdaug švelnus.

Numatoma uždrausti kiaules 
auginti, bet nieko nesakoma apie 
kiaulienos valgymą. Vadinas, 
kas norės, galės ir toliau parsi
gabenti ir valgyti. Jiems atrodo 
negarbinga ir nepadoru, kai atva
žiuoja, ypač didžiųjų švenčių

leisti, kitų kraštų žydai. Namie 
jie sako, kovoja, kad košero mais
tui būtų įsteigtos parduotuvės, o 
Izraelyje būna priversti jausti 
kiaulidžių smarvę.

Jei įstatymas būtų priimtas, 
skaudžiausiai pajustų bendruome
ninės kolonijos. Norėdamos pigiau 
išsimaitinti, jos augindavo kiau
les savo reikalams tuo, kas atlie
ka nuo virtuvės. Tiesa, duodant 
tokioms kolonijoms žemę, būdavo 
sutartyse numatyta, kad nebus 
kiaulidžių. Tačiau neoficialiai pro 
prištus būdavo žiūrima. Dabar 
kiaulių ūkis tose kolonijose (Iz
raelio kolchozuose — žemės ūkio 
kooperatyvuose) su visais įrengi
mais vertinamas jau keliolika mi
lijonų svarų. Reiks visko atsisa
kyti, likviduoti kiaules ir kiauli
des, o svarbiausia — iškils sun
kiai sprendžiamas klausimas, kuo 
pigiai maitinti sunkiai dirbančius 
žmones.

Įstatymo projektą^ palaiko ir 
Izraelio arabai (jie taip pat biau- 
risi kiaulėmis). Jie remia Ben- 
Guriono vyriausybę,ir vyriausybi
nei partijai teks dėl to daryti nuo 
laidų jiems.

žodžiu, kiaulė Izraelyje yra 
pavojuje.pr a- atsidūrusi

nustatoma, kad vis dėlto vienoj 
kitoj vietoj būtų leidžiama kiau
lieną pardavinėti nežydams — 
krikščionims, svetimų valstybių 
atstovybėms. Tuo prisimetus bu
vo auginamos kiaulės ii1 valgoma 
kiauliena.

Dabar iškilo pavojus, 'šeši ats
tovai, priklausantieji penkioms 
pintinėms partijoms, pateikė par
lamentui įstatymo projektą, kad 
kiaulių auginimas ir kiaulienos 
pardavinėjimas būtų uždraustas. 
Pasisakant dėl to projekto, iškilo

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231
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/PORTALE
LIETUVIAI ŠACHMATU PASAULY

I

LIETUVIŲ ĮNAŠAS ŠACHMATŲ TEORIJAI

Redaguoja: Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

VYTIEČIAI ADELAIDĖJE SMUNKA
Po trijų žiemos krepšinio susi

tikimų, lietuviai dar ligi šiol ne
parodė jokios pažangos, ir visus 
žaidimus pralošė nemažiau dvi
dešimt taškų skirtumu. Paskuti
niame susitikime “Vytis”, pralai
mėjo prieš West Torrens 42-62. 
Vytiečių taškai: R. Daugalis 14, 
A. Lapšys 9, J. Gumbys 9, R. 
Petkūnas 2, Ramonaitis 2, Gude
lis 2, Visockis 4, Urmonas 0.

Labai įdomu, kad visas tris žai
dynes, žaidė be A. Ignatavičiaus, 
kuris yra didelis ramstis koman
doje, ir jo sugrįžimas sekančiom 
rungtynėm visų labai laukiamas. 
Ignatavičius, kuris dirba country 
tegalės žaisti, apie trejetų rung
tynių ir turės vėl grįžti atgal to
limesniam darbui.

Vytis II ligi šiol dar- nėra pa
siekusi laimėjimo, ir paskutiniam 
susitikime pralošė prieš North 
Adelaide II.

Vytis jauniai, gražiai pasirodė 
prieš North Aclelaid|e> jaunius, 
bet buvo toli ligi laimėjimo.

Vytis jaunučiai laimėjo be ko
vos prieš South, kurie nesusirin
ko 20-0.

VYTIS MERG. I — WEST 
ADELAIDE 25-27

Lietuvaitės, pradėjo pirmų kė
linį labai blogai ir ilgai truko, 
kol įgavo kovingumo dvasios, pra- 
lošdamos pirmų kėlinį 5-13, bet

antram kėliny žaidimas pagyvėjo, 
ir po kietos kovos rungtynės 
baigėsi lygiom po 19. Pagal krep
šinio taisykles tokiu atveju rung
tynės pratęsiamos, ir pirmas pra
tęsimas vėl baigėsi lygiomis po 
22. Tokiu atveju žaidimas buvo 
pratęstas dar penkiom minutėm, 
bet čia Vytietės neteko R. And- 
riušytės, kuri beveik visų žaidimų 
žaidė su keturiom baudom, ir I. 
Pečiulytė irgi spėjo surinkti pen
kias baudas, pasilikę aikštėje ke
turios žaidėjos, neturėjo lygaus 
balanso, kai priešininkės ir vie
no metimo skirtumas užbaigė vie
nas iš įdomiausių to vakaro žaidy
nių. Blogas baudų metimas, gal 
ir buvo pralaimėjimo priežastimi, 
nes iš dvidešimt metimų pelnė 13 
taškų, o priešininkės iš 12 metimų 
9 taškus. Žaidė ir taškus pelnė: 
M. Kelertaitė 13, R. Andriušytė 
9, I. Pečiulytė 2, E. šiukšterytė 1, 
E. Pociūtė ir K. Baškutė.

VYTIS JAUNĖS — WEST 
ADELAIDE II 4-30

Antroji Vyties mergaičių ko
manda, žaisdama stiprioje divizi
joje, negalėjo atsilaikyti prieš 
daug stipresnes priešininkes.

Taškus pelnė ir žaidė: Šulcaitė 
2, Pociūtė 2, Kapočiūnaitė, Ma- 
tiukaitė, Mainelytė, L. Andriu
šytė.

• Edas

šachmatų teorijos srity dau
giausia yra pasidarbavęs ilgame
tis Lietuvos meisteris Vladas Mi
kėnas, gilus šachmatų teorijos ži
novas. Daug jo nagrinėjimų yra 
panaudojusi sovietų šachmatų 
spauda. Mikėnas, pavyzdžiui, yra 
geidausiąs Aliochino partijos ži
novas Sovietų Sųjungoj, panašiai 
išsitariama ir dėl Tarašo gynybos 
ar kitų. Mikėno platūs “Angliškos 
partijos” nagrinėjimai yra įdėti j 
Sovietų knygų “šachmaty za 1-956 
god”. Mikėno nagrinėjimo išda
vas ir jo partijas su šachmatų di
džiūnais (Aliochinu, Keresu, 
Smyslovu, Flohru, Tolušu, Koto-

Raio Kazy* Merki*

vu ir kt.) naudoja ir Vakarų li
teratūra: MCO (Modern Chess 
Openings) ar PCO (Practical 
Chess Openings).

Prieš 25-28 metus Mikėnas bu
vo užsidegęs įgyvendinti naujų 
žaidimo metodų, pavadinęs jį “Lie
tuviškuoju debiutu”. Tų metodų 
jis naudojo savo kovose Lietu
voj ir svetur; turėjo sėkmių ir 
nesėkmių, tačiau “Lietuviškasis 
debiutas” platesnio pripažinimo 
nesulaukė, tuo tarpu, kai “Lat
viškoji partija” tokį pi’ipažinima 
jau buvo išsikovojusi.

Mikėnas, naujausioj savo kny
goj “35 metai prie šachmatų len

tos” dėl šio debiuto pasisako ši
taip: “Vykdant šį sumanymų teko 
sugaišti daug brangaus laiko; de
ja, mano svajonė išsipildė tik da
linai — naujos jėgos pradinėje 
stadijoje šiek tiek praturtino 
šachmatų teorijų, bet plačiau šis 
žaidimo būdas taip ir neprigijo. 
Tik kaikuriuose vadovėliuose to
kia partijos pradžia pavadinta 
“Lietuviškuoju debiutu”. Kodėl 
taip? Pirmiausia dėl to, kad ėji
mų 1. ...Žc6 dažnai praktikuodavo 
įžymusis didmeisteris A. Nimco- 
vičius. Bet Nimcovičius paprastai 
taip žaisdavo po ėjimo l.e4. To
liau tęsinyje 1. ...Žc6 2. d4 d5 3.

SYDNĖJAUS ŠACHMATININKAI LAIMI

Kova* — Greenwich 4-1
Pirmose šių metų Sydnėjaus 

miesto šachmatų turnyro varžybo
se koviečiai nugalėjo vienų iš 
stipriausių Greenwich australų 
šachmatininkų komandų. V. Pata
šius, žaisdamas pirmoje lentoje, 
padarė staigmeną, įveikdamas 
garsųjį Australijos šachmatininkų 
CJ. Purdy. Praėjusių metų tur-

nyre C.J. Purdy nepralošė nė vie
nos partijos. V. Patašius nebuvo 
pirmasis lietuvis, įveikęs šių gar
senybę: kaip žinome, prieš kele
tą metų kovietis V. Koženiaus
kas nugalėjo minimų šachmatinin
kų, žaisdamas individualinėse 
Sydnėjaus miesto varžybose.

Šių metų “Kovo” komandų su
daro: V. Patašius, gyd. L Vencio-
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia

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

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

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomų h- 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 JOSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvai'koje.

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.

I

y
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STORES,

STORES,

STORES,

REGISTRUOTI 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 FOOD
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

,557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 

93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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e5, didmeisteris ėjimais f6 ir 
Rf5 mėgindavo komplikuoti pa
dėtį. Mano sugalvotas strateginis 
planas turi visai kitų tikslų... Bet 
esu pasiryžęs toliau kovoti už 
“patento teisę” ir ateityje dar 
labiau patobulinti šį žaidimo me
todų”.

Mūsų skaitytojams įdedame po
rų Mikėno laimėtų ir pralaimėtų 
“Lietuviškojo debiuto” partijų, 
kviesdami mūsų šachmatininkus 
įsijungti į šios partijos nagrinė
jimus. Ar nebūtų galima ko nau
jo surasti, kad “Lietuviškoji par
tija” prigytų šachmatų pasauly
je?

1. Partija žaista 1934 m. Le
ningrade. Baltieji V. čechover, 
juodieji — V. Mikėnas. Pastabos 
Mikėno. 1. d4 Žc6 2. Žf31 d62 
3. e4 Rg4 4. Re3 Žf6 5. Žbc3 e53 
6. d5 Že74 7. Vd2 Rh5 8. h3 c6 9. 
g4 Rg6 10. Rd3 Žfd7 11. 0-0-0 
Va5 12. Ve2 Žc5! 13. R:Ž V:R 14. 
Žd2 0-0-0 15. Žc4 crd5 16. e:d5 
R:d3 17. V:d3 Žg6! 18. Že4 Vc7 
19. Ža3 Kb8 20. Bhel Žf4 21. Vfl 
Bdc8 22. Kbl Re7 23. c4 Vd7 24. 
Be3 h5 25. c5I? d:c5 26. f3 h:g4
27. h:g4 Bhd8! 28. d6 Rf8 29.
Žc4 f6 30. Bb3 Že6." 31. Ža5 b6
32. Žc4 Be6! 33. g55 Žd4 34. Ba3
Ve6 35. Bdcl f5 36. Ž:b6 B:b6 37. 
Ž:c5 V:d6 38. Ža6 plus Kb7 39. 
Bc7 plus V:c7! 40. Ž:c7 R:a3 41. 
b3 Bdc8 ir baltieji pasidavė.

1) Varžovas nesiryžo leisti į 
aštrų varijantų: 2. d5 Že5 3. f4

vas, V. Koženiauskas, J. Damb
rauskas ir J. Kvietkauskas. Praė
jusiais metais pirmoje lentoje 
žaidęs V. Liūgą dėl darbo sųlygų 
negalėjo dalyvauti šių metų tur
nyre, bet reikia tikėtis, kad šis 
pajėgus šachmatininkas ir vėl 
greitu laiku grįš į koviečių tarpų.

Kovas — University 2į — 2į
Antrame turnyro rate sužaista 

lygiomis su Universiteto koman
da. V. Koženiauskas, turėdamas 
geresnę padėtį, sutiko lygiomis 
nebegalėdamas toliau partijos! 
tęsti dėl didelio danties skausmo. 
Kitas dvi partijas laimėjo gyd. 
I. Venclovas ir J. Dambrauskas.

Koviečiai šachmatininkai dary
dami pažangų įstengė šiais metais

sudaryti net antrų komandų, ku
ri įregistruota į Sydnėjaus mies
to “A” klasės reservo grupę.

Kovas — Sydney 3-2 (Reserve)
Pirmųjį šios komandos krikštą 

reikia laikyti pasisekusiu: įveiktas 
priešininkas 3-2 santykiu mūsų 
naudai, šiuo metu antrajai ko
mandai trūksta vieno šachmati
ninko, todėl J. Dambrauskui ten
ka žaisti už abi komandas. Ant
rųjų komandų sudaro: V. Augus- 
tinavičius, R. Jočys, 
S. Stribinskas.

do, kad sudarymas antros ko
mandos duos progos mūsų nau
jiesiems šachmatininkams progre
suoti, ir reikia tikėtis, kad ko
manda neliks paskutinėje vietoje 
turnyrui pasibaigus.

V.A.

Žg6 4. e4 e6, kuris savo struktūra 
primena “Aliochino gynybų”: 1. 
e4 Žf6 2. e5 Žd5 3. c4 Žb6 4. d4 
d6. Po 2. e4 buvau išnagrinėjęs 2. 
. . e5i? Todėl, galimas dalykas, 
ėjimas 2. Žf3 — geriausias.

2) Tęsiniu 2. . . d5 3. c4 galima 
pereiti j rusų šachmatininko M. 
čigorino variantų.

(Bus daugiau)

SYDNEY LIETUVIAMS SVARBU!
DIDELES NUOLAIDOS

P. Grosas ir

3 — Ii 
laimi dar

LIETUVIŲ BENDRUOMENES NARIAMS

Kovas — Maroczy
Antroji komanda 

daugiau. Antros varžybos laimė
tos net geresniu rezultatu, ir prieš 
pajėgesnę vengrų komandų. Atro-

DOVANINIAI SIUNTINIAI
SOV. SĄJUNGON

persiunčiami pigiau ir greičiau, siunčiant per firmų, 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 mokesčiai.

Venkite įvairių neautorizuotų firmų patarnavimo, kurioms jūs 
betiksliai permokate.

SKYRIAI VISUOSE DIDESNIUOSE MIESTUOSE

Ta pačia proga pranešame, kad esame gavę nedidelį kiekį Vil
niaus Filharmonijos — J. švedo ansamblio lietuviškų šokių ir 
dainų plokštelių papigintom kainom. Jų galima gauti ir Sydnė- 
juje skambinant tel. 75 6578.

Savininkai V. ir R. Aniuliai

HANSA TRADING Co. ™ “
197 Flemington Rd., 

North Melbourne, Vic.

i?

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-

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.

Patarnavimas bendruomenė* nariam* 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,

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

VMVVWVVWWWVVWVUWVVVVWVVtAAAfVVVVVVSMWM/VWb

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

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

Rockdale *toti*. 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.

SYDNEY WIDEVISU NAMŲ APYVOKOS

INDUSTRIES^ REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvė*: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingiford: 
radę.

Tel.: BM2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YL0401
Crow* Ne*t: 112 Willoughby
Rd. Tol. JF5971 s
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Ntat PASTOGĖ
PAMALDOS

KATALIKAMS
Birželio 10 d. Sydney lietu

viams bus laikomos iškilmingos 
pamaldos Camperdown bažnyčio
je 12 vai.

EVANGELIKAMS
Birželio mėn. 10 d. 12 vai. 30 

min. Sekminių proga bus laikomos 
pamaldos lietuviams Sydney evan
gelikų bažnyčioje 90 Goulburne 
Str., City.

MIRĖ J. GINKUS

Balandžio mėn. pabaigoje JAV, 
Brooklyne leukemijos pakirstas 
mirė žymus amerikiečių senosios 
kartos veikėjas Juozas Ginkus. 
Gimęs 1891 m., Ginkus į Ameriką 
buvo atvykęs 1908 m. ir visų lai
kų ligi mirties gyvai dalyvavo vi
suomenės veikloje. Buvo vienas 
Amerikos Liet. Taut. S-gos steigė-

g

8

8 įTt
8S

DALYVAUKIME BIRŽELIO MINĖJIME KĄ RUOŠIA SYDNĖJAUS JAUNIMAS?

Birželis — pirmasis lietuviškos vasaros mėnuo, gražiausias 
metų laikas, kada pražydusi gamta brandina ir žada žmogui 
būsimo derliaus vaisių. Mėnuo pilnas šilumos, gyvybės ir džiau
gsmo. Tačiau prisiminus raudonojo bolševizmo marų ir jo oku
pacijų, birželis nublunka — lietuvį nupurto šiurpas, gi jo vei- 
das paskęsta skausme ir liūdesy.

Pro gedulu apgaubtų Lietuvos padangę šviečia dabar jau 
nuvainikuoto ir išniekinto Stalino saulė, nuo kurios kinietis bė
ga į Hong Kongu, vokietis kasasi urvų po Berlynu skiriančia 
gėdos siena, norėdamas patekti į Vakarų pasaulį, gi pietų Azi
jos gyventojai šaukiasi pasaulio pagalbos prieš slenkantį į jų 
kraštus komunistinį siaubų.

Tuo tarpu Baltijos kraštai kenčia jiems primestų bolševiki
nio raudonojo teroro jungų.

Lietuviui, latviui ir estui nevalia šauktis pagalbos. Jie en
kavedistų verčiami ne tik tikėti, bet net reikšti pasitenkinimų 
ir garbinti raudonąjį okupantų. Jie tik vogčiom, kad niekas ne
išgirstų, gali prisiminti ir savo vaikams papasakoti 1941 m. bir
želio mėn. įvykius.

Būdami įpareigoti savoms tautoms kiekvienas lietuvis, lat
vis ir estas lenkia galvas žuvusių kankinių atminimui pagerbti, 
gi Baltų Tautybių Komitetas Sydnėjuje, naudodamasis šio kraš
to teikiama laisve, turėdamas tikslų iškelti raudonojo teroro 
baisumų, prisiminti 1941 metų birželio mėn. įvykius, o taip pat 
nukankintųjų bei žuvusiųjų kovoje prieš bolševizmų atminimui 
pagerbti rengia gedulingų akademijų — koncertų.

MINĖJIMAS ĮVYKS BIRŽELIO 16 D. (ŠEŠTADIENI) 
PUNKTUALIAI 4 VAL. PO PIETŲ LATVI Ų BENDRUOME
NĖS NAMUOSE 32 PARNELL STR., STRATHFIELD.

Po trumpos dienai pritaikintos paskaitos meninę dalį atliks 
lietuvių, latvių ir estų bendruomenių meninės pajėgos.

(ėjimas ir koncerto programa nemokamai.
Pageidaujama nedidelė auka rengimo išlaidoms padengti.
Nuoširdžiai kviečiami visi lietuviai minėjime dalyvauti.

BALTŲ TAUTYBIŲ KOMITETO SYDNĖJUJE 
LIETUVIŲ TAUTYBĖS ATSTOVAI

VISI KVIEČIAMI
| TRADICINI

JONINIU LAUŽĄ
I I

LIETUVIŲ NAMUOSE,

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS RUOŠIAMĄ

š.m. birželio mėn. 23 dienų, šeštadienį, 6 vai. vak.

Įvairi programa, Paparčio žiedo ieškojimas, skanus bufetas.

VISI — IR JAUNIMAS IR SENIMAS — LAUKIAMI
LIETUVIŲ NAMUOSE, 12 FRANCIS GROVE, THORNBURY

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ

* 5DRAUGIJOS VALDYBA MELBOURNE į

LATROBE VALLEY,
Vietos LB seniūno p. šeštoko 

rūpesčiu, talkininkaujant po
nioms: Sodaitienei, Šeštokienei ir 
Koženiauskienei, gegužės 25 d. 
Moe’ jvyko Yallourno, Morwellio, 
Herne’s Oako ir Moes lietuvių 
subuvimas, pasišokimas, kurio 
metu padainuota lietuviškų dainų, 
padeklamuota, gražiai pasivaišin
ta prie gausiai apkrautų stalų ir 
išdažyta p. Grigonio parūpinta 
statinaitė... Ta proga Moej sve
čiavosi keliolika kaimyninės Sale 
seniūnijos lietuvių, ko dėka po
būvis gavosi skaitlingesnis ir įdo
mesnis. Tik gaila, kad lauktas 
Melbourne vyrų oktetas dėl rim
tos priežasties atvykti negalėjo 
ir teko tenkintis vietinių “pajėgų” 
sugebėjimais.

Baigiantis pobūviui, p. šešto
kas, visiems prašant, sutiko to
liau Įmanomai tvarkyti seniūnijos 
reikalus. Be to, buvo numatyta 
suruošti rugsėjo 8-sios minėjimų 
ir atitinkamai paminėti Maironio 
Metus.

Yallourno Dulkė

JAUNIMAS EKSKURSUOJA
PO LIETUVĄ

Dar gegužės pradžioje Lietu
vos jaunimas pradėjo savo turis
tinę vasarų. Kaip pranešė Vil
niaus radijas, tūkstančiai lietuvių 
moksleivių ir pionierių labai no
riai lanko istorines, revoliucines 
vietas, susipažįsta su sovietinės 
armijos ir “didžiojo tėvynės ka
ro” partizanų kovų keliais, susi
tinka su įžymiausiais žmonėmis, 
pirmūnais, komunistinio darbo 
kolektyvais, kultūros ir mokslo 
veikėjais. Tai dalykai, kurie pir
moje eilėje rodomi po Lietuvą va- 
žinėjantiems “turistams”. Tos 
kelionės ir tų “istorinių” vietų 
lankymas siejamas su Lietuvoje 
plačiai minima pionierių organi
zacijos 40 m. sukaktimi. (E)

— Švedijoje ūkininkai ant kar
vės nugaros didelėm baltom rai
dėm užrašo žodį “karvė”, kad 
miesto medžiotojai jos nenušautų, 
neatskirdami nuo briedžio.

J*; PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ i
I I USSR PER ŠVEDIJĄ J

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY f 

; 184,. BROOK STREET, COOGEE, NSW 8
»8EiCtlOII0IX^^

JAU
Prieš kurį laikų “M.P.” pasi

rodė žinutė, kad Sydnėjaus jau
nimo organizacijos ruošia didelę 
staigmeną. Praėjusios savaitės 
“M.P.” jau matėme skelbimų, kad 
liepos mėn. 7 d. ruošiamas Šiu
pinys.

ŠIANDIE LAIKAS PRADĖTI RUOŠTIS METINIAM

M Ū S Ų PAS T O G Ė S

Spaudos Baliui
KURIS.ĮVYKS RUGPJŪČIO 18 D. (ŠEŠTADIENĮ)

SVETINGOJE LATVIŲ SALĖJE

32 PARNELL STR., STRATHFIELD

Sekite mūsų skelbimus ir planuokite savo laikų taip, 
kad nepraleistumėte šios šviesios akimirkos mūsų 

kasdienybėje.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
žinomas skautų fundatorius ir 

Bankstown lietuvių namų rėmė
jas vyresnės ateivių kartos lietu
vis Jonas Kelertas paskutiniu lai
ku stipriau sunegalavo. Linkėda
mi p. Kelertui greitu laiku pasi
taisyti tikimės jį vėl sutikti vi
sados giedrų ir smagų lietuvių su
sibūrimuose.

★
Ponai Laurinaičiai neseniai per

sikraustė iš Paddington į savo na
mus Padstow. Ponia E. Laurinai
tienė yra gerai pažįstama ypač 
mūsų skautėm, prieš kurį Itfiką 
buvusi Australijos Rajono skau
čių vadeivė.

★
Sydney apylinkės visuotiniame 

susirinkime išrinkta nauja valdy
ba, į kurių įeina: (pagal gautų 
balsų daugumų) P. Grosas, St. Pa- 
čėsa, H. Stošius, Pr. Sakalauskas 
ir J. Šidlauskas. Apie pareigų 
pasiskirstymų sužinosime skaity

dami oficialų komunikatų, kuris 
dar teberašomas.

★
Prieš keletą metų sydnėjiškiams 

gerai pažįstamas šutas darbe pra
radęs kojas. Neseniai teisme jam 
buvo pripažinta kompensacija 
ir draudimo įstaiga išmokėjo jam 
23.000 svarų. P. šutas dabar pla
nuoja gyvenimą iš naujo.

★
Sydnėjiškiams gerai pažįstami 

Onutė ir Juozas Maksvyčiai į sa
vo naujų namą nešikraustė dels- 
dami keletą mėnesių, nes dar ne
buvo įvestas.... telefonas.

★
Aktyvi Sporto klubo “Kovo” na

rė ir gera krepšininkė p-lė Za- 
karaitė ką tik grįžo į darbą dvi 
savaites paatostogavusi Snieguo
tuose Kalnuose inž. A. Olšausko 
šeimoje.

★
Povilo Aleknos dvare beveik vi

si cabramatiškiai susimetė atšvęs-

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTĮ SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JĮ 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NESI SKOLINGAS UŽ 

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

I .

Is visur
1

VILNIUJE NUTEISTI 
KYŠININKAI, GROBSTYTOJAl

Lietuvos Aukšč. teismas Vilniu
je nuteisė visą eilę vad. grobsty- 
tojų ir kyšininkų — jų tarpe bu
vo tiekimo darbuotojai, kolchozų 
pirmininkai ir kt. Jie 1959-1960 
m. grobstę statybines medžiagas, 
trąšas bei kitas vertybes. Vienas 
nubaustųjų, F. Sokolskis buvo 
statybos kolchozuose valdybos 
viršininku. Jo bendrai buvę kiti 
stambūs pareigūnai. Sokolskio ir 
kt. paslaugomis naudojosi buvęs 
Joniškio raj. vykd. komiteto pirm. 
P. Variakojis (savo metu Lietu
vos spaudoje nekartų keltas už 
įvairius nuopelnus), be to kelių 
kolchozų pirmininkai ir kt. Pagal 
“Tiesą” (96 nr.) sukčiai, grobs- 
tytojai buvo įsitaisę Pavenčių 
cukraus fabrike. Visus nubaudus 
bausmėmis ligi 10 m., teismas dar 
priėmė atskirų nutartį, kurioje 
nurodyti stambūs trūkumai “Liet
koopsąjungos”, Vyriausiosios tie
kimo ir realizavimo valdybos, Pa- 
venčio cukraus fabriko darbe. (E)

* • •
— Prezidentas Kennedy laiko

mas turtingiausiu Amerikos prezi
dentu. Jo turtas skaičiuojamas 
apie 10 milijonų. Prieš rinkimus 
jo metinės pajamos, atskaičius 
mokesčius siekė 180,000. Tarp ki
tų turtingų prezidentų minimi 
George Washington, Theodore ir

Franklin Roosevaltai, Herbert 
Hooveris, ir Eisenhoweris gavęs 
už savo knygų “Crusade in Eu
rope” apie 635,000 dol. prieš atei
damas į Baltuosius Rūmus.

• • •
— Vakarų Vokietijos parlamen

te iš 519 parlamento narių yra 
21 milijonierius: 8 milijonieriai 
krikšč. demokratų unijos nariai, 
7 milijonieriai laisvieji demokra
tai ir 6 milijonieriai socialistai.

JONINĖS MELBOURNE
Melbourne Socialinės Globos 

Moterų Draugija ir šiemet, kaip 
ir seniau, laukia mielų viešnių ir 
brangių svetelių prie Joninių iš
vakarių laužo Lietuvių Namuose, 
12 Francis Grove, Thornbury, bir
želio 23 dienų, šeštadienį, 6 vai. 
vak.

Kas gi Joninių išvakarėse sėdi 
namie? Kas gi nenorėtų tą- vaka
rą pašnekučiuoti, pabendrauti, 
pasidžiaugti programa, polkutę 
sušokti? Kas gi, pagaliau, neno
rėtų paieškoti Paparčio žiedo?

Paparčio Žiedas žydi ir Austra
lijoje. Ir išduosime paslaptį: pra
žysta jis Joninių išvakarėse Lie
tuvių Namuose.

Kviečiame visus atvykti ir pa
gyventi lietuviškų Joninių nuotai
komis. Laukiame.

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Valdyba Melbourne

Kadangi pasirodžiusios žinios 
buvo labai šykščios, todėl pano
rėjau daugiau sužinoti ir pain
formuoti skaitytojus. Negalėčiau 
pasigirti savo misijos pasisekimu, 
nes kelias dienas ieškojęs orga
nizacijų komiteto pirmininko inž. 
D. Kairaičio vis nerasdavau na
muose, bet šiek tiek sužinojau iš 
neoficialių šaltinių.

Šiupinį ruošia visos keturios 
Sydnėjuj veikiančios jaunimo or
ganizacijos (ateitininkai, skautai, 
sportininkai ir studentai). Pro
gramoje bus dainos, muzika, lite
ratūra, baletas ii’ kitos meno ša
kos. “Linksmieji broliai” palies 
Sydnėjaus gyvenimo aktualijas. 
Didesniųjų programos dalį išpil
dys minėtų organizacijų nariai, 
bet bus ir kviestinių, dar neda
lyvaujančių organizacijose. Po 
meninės programos seks šokiai, 
kurių metu dar bus šio to paro
dyta (dziudo).

Atrodo, tai bus pirmas tokios 
apimties vakaras Sydnėjuj, ir pir-

jų, BALFo ir ALT direktorius, 
visos eilės organizacijų narys. 
Nuo 1928 m. įsteigė ir eilę metų 
vadovavo liet. 
Daug 
ti ir

radijo valandai, 
padėjo tremtiniams atvyk- 
įsikurti JAV-se.

200 LIETUVIŲ PENSININKŲ 
BERISSO MIESTE

“Argentinos Lietuvių Balsas” 
pranešė, kad Argentinos lietuvių 
sostinėje — Berisso mieste esu 
pora šimtų lietuvių, kurie po 30 
ir daugiau metų darbo virto pen
sininkais. Jų dauguma dirbo fizi
nį darbų gyvulių skerdyklose, 
tačiau jų vaikai jau pasiekė lais
vų profesijų, tai gydytojai, tech
nikai, mokytojos ir augštųjį mo
kslų einantis jaunimas.

mas vieningas jaunimo prisista
tymas publikai.

Imant tai dėmesin, jau dabar 
reikėtų sveikinti mūsų jaunimų ir 
linkėti jiems geros sėkmės, išei
nant į kultūrinės veiklos lankas.

J.'

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

SYDNĖJUJE

Šiais metais tragiškųjų birželio įvykių minėjimų Sydnėjuje ruo
šia Tautos Fondo Atstovybė birželio mėn. 10 d., sekmadienį.

Iškilmingos pamaldos už tėvynę, už žuvusius ir partizanus įvyks 
Camperdowno Šv. Juozapo bažnyčioje 12 vai., dalyvaujant Dainos 
chorui.

Minėjimas įvyks 6 vai. p.p. Dainavos salėje, Bankstowne (East 
Terrace). Yra numatyta plati ir įdomi programa. Dalyvauja solistai: 
p. M. Bernotienė, p. E. Vilnonis, Dainos choras, vadovaujant muzk. 
K. Kavaliauskui.

Literatūrinėje dalyje dalyvauja mūsų poetai ir rašytojai su savo 
kūryba.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ

ti “Cracker Night”. Tai yra tra
dicinė cabramatiškių šventė, ku
rios metu šūvių ir raketų pavė
syje maloniai pabendraujama ir 
smagiai padalyvaujama. Aukų, 
atrodo, tą vakarą nebūta.,

★
Greičiausiai dar šiais metais 

Sydnėjuje gerai pažįstamas Ge
diminas Umbražiūnas išvyks į 
Ameriką pasimatyti su savo mo
tina, kuri vasario 15 d. iš Lietu
vos atvyko pas savo vaikus.

★
Studentė Dana Bajelytė, kuri 

sekančiais metais baigus žada 
duoną pelnytis mokytojaudama, 
dabar mokytojos praktiką atlieka 
Camperdown lietuvių savaitgalio 
mokykloje.

★
H. Keraitis, šių metų pradžio

je švietimo departamente išlaikęs 
egzaminus įgijo mokytojo teises 
ir pakviestas mokytojauti East 
Hill (Sydney) berniukų gimna
zijoje. Ku-ka

PADĖKA
“L.L.” Židinio vadovybė nuo

širdžiai dėkoja visiems skautų bi
čiuliams, ypatingai p.p. Badaus- 
kienei, Baužienei, Bitinienei, Dau- 
kuvienei, Jerumbauskienei, Kazo- 
kienei, Makauskienei, Malaitie- 
nei, Mauragienei, Migevjčienei, 
Narušienei, Osinienei, Protienei, 
Statkuvienei, Staugirdienei, Vir- 
gininkienei, Zinkuvienei, Žalienei, 
Blažinskui, Grybui, Kelertui, Na- 
rušiui ir židinio nariams už au
kas produktais ir pinigais židi- 
niečių ruoštam bufetui skautų 
Kaukių Baliaus metu 1962 m. ge
gužio 26 d.

Taip pat nuoširdus ačiū už tal
kų ponams Belkui, Cox ir Šat
kauskui.

L. Bukevičienė, 
Židinio Kancleris

A. A.

BRONIUI OBELAVIČIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną p. ‘A. Obelavičienę ir uošvius 

p.p. Jurkšaičius, liūdesio valandoj giliai užjaučiame

M., B. ir D. Jasučiai

A. A.

BRONIUI OBELAVIČIUI

susisiekimo nelaimėje netikėtai žuvus, jo žmoną, 

tėvus ir seserį liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

O.P. ir Dalytė Grosai

A. A.

BRONIUI OBELAVIČIUI

susisiekimo nelaimėje tragiškai žuvus, jo žmoną A. Obe
lavičienę, uošvius A. ir J. Jurkšaičius ir gimines giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime

M. ir K. Marčiulioniai
E. ir J. Stadalnikai
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