
VAKARAI IR PABALTIJYS
Vakarų spauda pastaruoju me

tu skiria daugiau vietos Vakarų 
kultūros poveikio reiškiniams Pa
baltijo kraštuose. Apie juos rašy
damas “Osteuropa” žurnale Heinz 
Ischreyt primena du įvykius, kai 
kuriais požiūriais atspindinčius 
tą poveikį bei su juo susietus klau
simus.

Pirmasis jų, tai dviejų lietuvių- 
jaunuolių nepavykęs bandymas pro 
Turkiją pasiekti Vakarus, antra
sis — Latvijoje buvusi “kultūros 
mainikautojo” Oskaro Beržinio by
la. Vieno tų dviejų jaunuolių tė
vas — žinomas rašytojas ir moti
na — skyriaus vedėja pramonės 
įmonėje. Giminės gyvena JAV ir 
su jais vyko susirašinėjimas. Abie
jų jaunuolių bėgimo aplinkybes 
partinė spauda, aišku, nušvietė

NUO KADA’.
Kasmet iškilmingai švenčiame 

Motinos Dieną ir savo minėji
muose atiduodame deramą pa
garbą motinoms. Tai yra labai 
kilnu, ir norėtųsi palinkėti, kad 
savo motinoms atiduotume pa
garbą ir joms parodytume nuo
širdžią meilę ne tik specialiomis 
progomis, kaip kad Motinos Die
ną, bet visa tai vykdytume ir 
kasdieniškame gyvenime.

Bet kiek tokiomis progomis iš
keliami ir pabrėžiami motinų 
nuopelnai, lygiai tiek užmiršta
ma priminti ir motinų pareigas 
vaikams. Tačiau ar gali motina 
užmiršti savąsias pareigas?

Gaila, bet labai dažnai mūsų 
sąlygose pasitaiko apsileidimų 
net ir pačių motinų tarpe. Juk 
ne nuo šiandie susirūpinę lietu
vybės išlaikymu ir dar labiau sie
lojamės mūsų priaugančios kar
tos lietuviškumu. Daugeliu atve
jų jau dabar atsiranda lietuviškų 
šeimų, kur vaikai nesupranta 
lietuviškai. Šitoks reiškinys tai 
yra aiškus priekaištas pačiai mo
tinai. Nuo kada lietuvę motiną 
reikia mokyti, kad ji savo vai
kus išaugintų lietuviais? Juk, ro
dos, šičia būtų toks savaime su
prantamas dalykas, kad net ir 
aiškinti ir kelti nereikėtų. Vis 
dėl to faktai rodo kitokius rezul
tatus.

Prisimenant prieš šimtmetį lie
tuvių tautos politinę ir kultūrinę 
situaciją reikia tik stebėtis, iš kur 
tie beraščiai lietuviai kaimiečiai 
sėmėsi tiek daug tautinio sąmo
ningumo ir idealizmo. Ano meto 
lietuvių tauta galima sakyti tilpo 
beveik visa kumetynuose ir bu
vo plėšoma tarp rusų ir lenkų. 
Ir vis tik ji ne tik kad tose be
viltiškose sąlygose nesunyko, bet 
iš naujo pražydo. O tai galima 
suprasti, kad Šioje kovoje esminį 
vaidmenį suvaidino lietuvė mo
tina, kuri net ir minties neprilei
do, kad esant pačiai lietuve mo
tina galima būtų vaiką išauginti 
ne lietuviu. Iš tikrųjų visai ne
buvo toks natūralūs dalykas, 
kaip daugelis šiandie bando įsi
vaizduoti. Anuomet lietuviu kur 
nors prisistatyti reiškė daugiau 
ar mažiau panieką, o tačiau lie
tuviai turėjo tiek išdidumo ir 
tvirtos savigarbos, kad to visai 
nebojo. Prieš išleisdama į žmo
nes lietuvė motina savo vaiką 
perleido per savo vargo mokyk
lą ir buvo beveik šimtu nuošim
čių tikra, kad jos mokyklą iš
ėjęs jis niekad neatitruks nuo to, 
kas buvo šventa jo tėvams. An
tai, bičiulio tėvas iš Lietuvos ra- 
šo‘- "Jūs išeiviai kiekvienas savo 
šeimoje turėtumėt pasikabinti 
"Vargo Mokyklos” (P. Rimšos) 
paveikslą arba jį nešiotis širdy
je”. Anais laikais lietuvei moti
nai rūpėjo savo vaiką ne tik pa
valgydinti ir aprengti, bet visų 
pirma išauginti tokiu, kaip ir ji 
pati.

Šiais laikais motinystė prara
do visą eilę idealų ir ribojasi 
vien tik vitaliniais reikalavimais. 
Gal dėl to ir motinos vaidmuo 
vaiko atžvilgiu darosi antraeilis 
nes ji dalį savo tiesioginių parei
gų perleido mokyklai ir valsty
bei. O šios institucijos niekad 
neužvaduos motinos.

Taigi, nuo kada lietuvei mo
tinai reikia priminti jos parei
gas? O jeigu šitokio priminimo 
jai reikia, tai priminkime jai ši
tai nors Motinos Dienos proga.

(v.k.) 

neigiamai. Esą jaunuoliai Vakarus 
leisdavo kavinėse, diskutuodavo 
Vakarų laisvės klausimus, klau
sydavosi “Amerikos Balso” radijo 
pranešimų, sekdavo užsienio fil
mus bei spaudą. Pagal sovietinį 
dienraštį “Radijo gamykloje, ku
rioje dirbo Gvazdinskas, buvo ir 
daugiau jaunuolių, garbinančių 
užsienio reiškinius ir neprotesta
vusių prieš sovietinės buities 
šmeižimą”.

Apie Beržinio bylą jau buvo ra
šyta. Režimui ji buvusi svarbi, nes 
partinis organas “Ciną” ją apra
šęs net per dvejus numerius. Jis 
vertėsi mainais su latvių intelek
tualais Vakaruose — jiems siųs
davo latvių keramikos išdirbinius, 
paveikslus ir meno knygas, o iš 
V akarų prašydavo paveiksluotų 
meno leidinių. Beržinio klijentais
buvo įvairūs latvių menininkai, 
net ir Meno akademijos profeso
rius. Byloje nė žodžio nebuvo mi
nėta apie tai, kad Berzinis platinęs 
draudžiamą užsienio literatūrą ir... 
visvien jis dėl tariamos spekulia
cijos nubaustas kalėti šešeris me
tus priverčiamojo darbo stovyklo
je.

Nors Vakarų kultūros poveikis 
Pabaltijo kraštuose primena So
vietiją aplamai skalaujančias įta
kas, vis dėlto Pabaltijy esama skir
tumų ir trys ryškiausi: 1. Pabal
tijo kraštų istorija — Sovietijai 
jie tepriklauso vos 20 metų, tuo

SUGLAUDINTOS GRETOS
VLIKo pirmininko dr. Antano 

Trimako mirtis labai sukrečiančiai 
buvo pajusta paties VLIKo, jį su
darančių organizacijų ir plačios 
lietuvių visuomenės. Jo gedėjo ir 
kitų tautų egzilinės organizacijos, 
parodydamos ištikusio didelio 
nuostolio supratimą. Atėjo taip 
pat žinių, kad pavergtoje Lietu
voje girdėjusieji laisvojo pasaulio 
radijo stočių pranešimus ir prie 
velionies karsto pasakytąsias at
sisveikinimo kalbas, tą žinia skau
džiai pergyveno ir labai apgailes
tavo mirtį ryžtingo kovotojo už 
Lietuvos laisvę.

Lietuvos diplomatiniai atstovai 
ir konsulai, visuomenės organizaci
jos ir atskiri asmenys su giliu 
liūdesiu, laiškais, telegramomis ir 
spaudoje pareiškė VLIKui savo 
užuojautas. Kiti, vieton užuojau
tų, aukojo Lietuvos laisvinimo rei
kalams, pasiųsdami tas aukas 
TAUTOS FONDUI.

Amerikos atominis lėktuvnešis “Enterprise” kelionėje per Atlantą, laikomas didžiausiu laivu 
pasaulyje (85.000 tonų) ir nepasipildęs kuro gali apiplaukti aplink pasaulį 22 kartus. Jis sa
vo prietaisais gali išleisti lėktuvą kas 15 sekundžių.

PASITRAUKĖ N.S.W. 
PREMJERAS

Balandžio 30 d. iš N.S.W. mi- 
nisterio pirmininko pareigų pasi
traukė Mr. Heffron, būdamas 73 
metų amžiaus. Savo atsistatydini
mo raštą jis įteikė N.S.W. guber
natoriui Sir E. Woodward. Steito 
darbo partijos egzekutyvas jo vie
toje išrinko buv. ministerio pirmi
ninko pavaduotoją Mr. J.B. Ren
shaw, kuris bus drauge ir darbo 
partijos N.S.W. steite lyderis. Ry
šium su tuo įvyks ministerių kabi
nete kaikurių pakeitimų. 

tarpu su Vakarais juos sieja kelių 
šimtmečių ryšiai. 2. geografinė pa
dėtis — čia lemia dar vis artu
mas Vakarams ir 3. gyventojų 
platūs ir šiandien dar vis palai
komi ryšiai su Vakaruose įsikūru
sia pabaltiečių išeivija.

Daugiau paliesdama kultūros 
poveikio reiškinius Latvijoje ir 
Estijoje vokiečių autorius pirmo
je eilėje primena kai kuriuos bui
ties ir meno pasaulio bruožus. Jie 
ryškiai skiriasi palygintus su ki
tais Sovietijos kraštais ar respub
likomis. Pvz. 1959 m. išleistame 
romane “Karogs” viena studentė, 
keliavusi per visą Sovietiją pripa
žino: moterys daugiausia elegan
tiškos ne Maskvoje ar pietų kuror
tuose, bet — Rygoje. Madų įmo
nės Rygoje, Taline, Vilniuje ir 
Kaune “teikia toną” visai Sovie- 
tijai. Moterų rūbai parodomi ir 
užsienio mugėse, ir čia galima pas
tebėti, kad pvz. Lietuvoje uoliai 
graibstomi bei studijuojami Vaka
ruose, JAV ar Vokietijoje leidžia
mi moterų madų žurnalai.

Baldų srity Estijoje itin seka
mi Skandinavijos pavyzdžiai, ne 
be Vakarų įtakos gaminami bal
dai ir Lietuvoje ar Latvijoje. Po
linkis pritaikinti vakariečių for
mas itin žymus pritaikomojo me- 
srity. “Tiesa” jau ne kartą yra 
puolusi tautodailės meistrus ir 
juos ragina: nesekite per daug Va
karais, daugiau panaudokite liau-

šie faktai rodo, jog ne tik Lietu
vos pareigūnai, bet ir visa lietuvių 
visuomenė kartu su VLIKu tvirtai 
stovi Lietuvos laisvinimo kovų 
bare ir pagarbiai įvertina tame 
bare kovojusius ir kovojančius. 
Jautriai išgyvenusi VLIKo pirmi
ninko mirtį, mūsų visuomenė pa
rodė ryžto dar aktyviau jungtis į 
Lietuvos laisvinimo darbą ir viso- 
kiariopai stiprinti VLIKo veiklą.

šiuos išgyvenimus, pareiškimus 
ir pasižadėjimus VLIKas priima 
su didele pagarba bei dėkingumu. 
Mūsų vedamoji dėl Lietuvos lais
vės kova nesustojo. Mirusiuosius 
pakeičia naujos jėgos, ir mes drą
siai žvelgiame pirmyn pasitikėda
mi ne tik ateities galimybe, bet 
ir savo jėgomis žūtbūtinei tautos 
kovai laimėti ir nepriklausomą de 
mokratinę Lietuvą atstatyti. Mes 
visi laimėsime laisvę Tėvynei! 
New York, 1964.4.11

Vyriausia Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

įvykiai pasaulyje
SOVIETŲ VEIKLA KIPRO 

x SALOJE
Sovietai įdėmiai seka įvykius 

Kipro saloje ir pagal išbandytus 
receptus esamą ten padėtį plačiai 
išnaudoja savo propagandai. So
vietų Sąjungos ambasadoje Jeroši- 
nui vadovaujant šiuo metu dirba 
net 177 “diplomatai”. Būdinga tai, 
kad to personalo tarpe pusė — ka
riai. Subversyvinę veiklą saloje 
atlieka komunistinė partija AKEL. 
Kadangi turkų gyventojų tarpe 
komunistinės idėjos neturi dides
nės sėkmės, pastaruoju metu susi
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dies tradicijas. Būdinga tai, kad 
tautodailės menininkų tarpe tik 
retai sutiksi rusų menininkus.

Žinoma, “Vakarų poveikis", jei 
kiek toleruojamas gyventojų buity
je, tai literatūroje ir mene su jo 
reiškiniais kovojama, čia keli pa
vyzdžiai filmo ir operos, dramos 
srity. Vakarų filmų populiarumą 
liudija “Trijų muškietininkų” sėk
mė — tik per vieną mėnesį Vilniu
je ir Kaune jis rodytas net 460 
kartų. Buvo nusiskundimai dėl per 
mažo sovietinių muzikų operų skai
čiaus Vilniaus ir Talino teatruose. 
Latvijoje muzikiniu įvykiu buvo 
Wagnerio operos “Walkuere” pas
tatymas. Rytų Vokietijos specia
listai pastatė vargonus Rygos ka
tedroje (ji dabar naudojama kon
certams) ir Vilniaus Filharmoni
joje. Dabar jau dažniau rengiami 
vargonų muzikos koncertai, daly
vaujant ir užsienio menininkams.

Dramos srity Estijoje dideliu 
meniniu įvykiu laikytas Ibseno 
“Peer Gynt” pastatymas ir daž
niau kaip kitose Sovietijos srityse 
statomi B. Brecht kūriniai, Esti
joje parodyta ir “Dreigroschen — 
oper”.

Kalbant apie Vakarų įtakas, jos 
nemažesni vaidmenį turi ir moks
lo srityje. Tai ryšku, kai pažvelg
sime į Pabaltijo universitetus ir 
kitas aukštąsias mokyklas. Pabal
tijo partinė spauda dažnai nepa
tenkinta universitetų profesoriais 
— kurie jų daugiau aiškina apie 
Vakarų atominių reaktorių tech
niką, bet nutyli sovietinių moks
lininkų pasiekimus. Primenama ir 
vieno Lietuvos medicinos moksli
ninko pavyzdys — jis sielojosi dėl 
medicinos reformos, nes medikams 
nebėra laiko rimtai studijuoti — 

rūpinta paruošti didesnį turkų agi
tatorių — komunistų skaičių.

(.E)

PRIEŠINTIS AR PASIDUOTI
Malezijos ministeris p-kas Tun- 

ku Abdul Rahman balandžio 27 d. 
pravestame referendume laimėjo 
tautos pritarimą pasipriešinti vi
somis jėgomis prieš Indonezijos 
gresiančią agresiją. Ministerio 
pirmininko vadovaujama partija 
rinkimuose laimėjo daugumą: iš 
104 vietų jo partijai atiteko 89.

Juozas Almis Jūragis

ŽVAIGŽDŽIŲ ŽINIA

Spindi žvaigždės šaltos ir neramios 
Begalinių erdvių tolume.
Stoviu vienas nesvetingoj žemėj, 
Ir liūdnumas mano sielą semia, 
Ir nakties tamsa apie mane.
Į žvaigždes kreipiuos širdim ir veidu 
Ir žvaigždynamss neramiems šaukiu: 
Iš tėvynės siųskit man nors aidą, 
Kaip motulė ten dienas praleidžia 
Žalumoj pabundančių laukų?
Ką ji veikia sutemos kai krinta, 
Ką ji mąsto kai šviesi diena? 
Ar sode, senelio užsodintam 
Obelų žiedai šakose švinta, 
Ar jau skamba volungės daina?
Ir žvaigždynai man iš aukšto moja 
Sidabrinių spindulių raštu:
— Kaip granito kalnas vienumoje 
Slegia ją tuščių namų tylumas 
Ir kaip šviesios šaltos gėlės 
Žydi ašaros raukšlėtam jos veide.

jie apkrauti per didele egzaminų 
našta. Nenuostabu, kad lietuviai 
gynė “buržuazinių laikų” universi
tetus, nes esą ten jie studijavę 
kaip ir kada tik norėjo.

Pagaliau dar reikia priminti, 
kad Pabaltijo kraštuose dar pa
kankamai jaučiamas gilus prisiri
šimas prie senųjų istorinių tradi
cijų. Ir iš tikrųjų, jei Sovietijos 
gyventojas atvyksta ir pamato 
didžiuosius Pabaltijo miestus, jis 
juose randa Vakarų pasaulio “pa
kaitalą” (žinoma, jei dar jam ne
teko būti Prahoje ar Varšuvoje). 
Ne tik buities, Vakarų stilių pri
meną reiškiniai, bet ir senovę bei 
saitus su Vakarais primeną pas
tatai tokiam praeiviui byloja — 
kaip svetimas rytams kraštas, kaip 
jis artimas Vakarų kultūrai! (E)

PADĖKA
Bankstown apylinkės Kultūros 

Taryba po “Žydinčio lankų vėjo” 
pastatymo, įvertindama veikalo re- 
žisorės p. A. Grinienės pasiauko
jimą, skyrė 10 svarų bent dalinai 
jos padarytoms kelionės išlaidoms 
padengti. Rež. A. Grinienė šiuos 
pinigus paskyrė Mūsų Pastogei. 
Poniai A. Grinienei už šį gražų 
mostą reiškiame nuoširdžią padė
ką.

ALB Krašto Valdyba

- Šokėjai atsiliepkit! ::
* ■ ■ >

Kur Brisbanės, Canber- ’’ 
” ros, Newcastlio ir kitos ;; 
«; taut, šokių grupės? Laukia- • 
" me jūsų prisidedant prie ” 
’; Meno Dienų programos. ’; 
;; Skubiai registruokitės pas -•

A. Karazijienę, 187 Lance- ’» 
” field Rd., Tullamarine, Vic. ”

KIPRAS NORI IŠLIKTI 
NEPRIKLAUSOMAS

Kipro prezidentas ark. Maka
rios, negalėdamas susitvarkyti na
mie ir sustabdyti kovų tarp vietos 
graikų ir turkų, ketina pasikviesti 
Kipro laisvės kovų vadą gen. Gri
vas, kad jis padėtų. Tačiau gen. 
Grivas siekia Kiprą sujungti su 
Graikija, o Makarios nori kraštą 
išlaikyti nepriklausomu.

*
Europoje prasidėjus staigiam 

pavasariui, kilo didelių potvynių. 
Ypač daug nuostolių padaryta dėl 
pavasario potvynių Lenkijoje ir 
Vengrijoje.

MIRĖ PROF.
S. KOLUPAILA

Netekome dar vienos įžymios as
menybės — balandžio 9 d. South 
Bend, Ind., JAV, mirė žymiau
sias Lietuvos hidrologas, prof. Ste
ponas Kolupaila. Gimęs 1892 m. 
Latgaloje, 1911 m. baigęs Mintau
jos gimnaziją ir 1915 m. geodezijos 
institutą Maskvoje velionis 1921 
m. atvyko į Lietuvą, nuo 1922 m. 
profesoriavo Vytauto D. Univer
sitete. Kolupaila aktyviai dirbo 
skautų sąjungos veikloje. Tyrė 
Lietuvos vandenis, buvo paskelbęs 
daug straipsnių žurnaluose lietu
vių, vokiečių ir anglų kalbomis. 
Buvo aktyvus Liet. Enciklopedijos 
bendradarbis. Paskelbė visą eilę 
svarbių darbų hidrometrijos, hid
raulikos, Lietuvos hidrografijos 
klausimais. JAV dirbo Notre Da
me — Indiana universitete, savo 
mokslo darbais atkreipęs ir tarp
tautinių mokslo sluogsnių dėmesį.

(E)

PASIRUOŠIMAI KARUI
Indonezijos prezidentas Dr. Soe- 

karno kreipėsi į tautą būti pasi
ruošusiais ir stoti savanoriais, nes 
“Malezijos sunaikinimas arti”. 
Gynybos ministeris tikisi sumobi
lizuoti apie 21 milijoną savanorių, 
kas reiškia du kartus daugiau, ne
gu Malezija turi gyventojų. Bijo
masi, kad karas tarp abiejų kraš
tų gali kilti kiekvienu metu.

MOTORISTŲ DĖMESIUI
Nuo gegužės pirmos dienos N.S. 

W. steite įvedama 35 mylių greitis 
į valandą apgyventose vietose, 
Šis greitis dar nuo pernai buvo 
įvestas kitose Australijos valsti
jose, kaip Viktorijoje ir Pietų 
Australijoje.

EKONOMINIS NUOSMŪKIS 
INDONEZIJOJ

Indonezijos ūkis paskutiniu me
tu smarkiai krito. Infliacija ne
paprastai didelė, skolos užsieniui 
nepaprastai pašoko, eksportas la
bai nukrito. Vyriausybė gyvento
jus perspėja, kad taupytų maistą, 
nes ryžių importas dėl aukštų kai
nų beveik neįmanomas.

★
Prof. A. Maceinos veikalas 

“Niekšybės paslaptis”, 1955 m. 
išleistas vokiškai, dabar pasirodė 
ir lietuviškai. Išleido “Ateitis” 916 
Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221, U.S.A.
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Sovietinis kolonializmas
Komunizmas, sovietinis kolonia

lizmas, nacionalizmas — tai Va
karuose pastaruoju metu pasiro
dančių knygų ar paskirų žurnalų 
dažnai svarstomos temos. Iš auto
rių, gerai įžvelgusių komunistinio 
imperializmo bei kolonializmo 
bruožus tenka priminti 1962 m. mi
rusį Walter Kolarz. Dar prieš ant
rąjį pas. karų Kolarz nacių buvo 
priverstas išemigruoti. Jo tėvas, 
austrų-vengrų armijos karininkas, 
trejus metus gyveno vid. Azijos 
rusiškose srityse ir dėl to aiškus 
Kolarz dėmesys sovietų paverg
toms sritims. Jo parašytos knygos 
apie tautines ir religines mažu
mas Sovietijoje šiuo metu laiko
mos standartiniais veikalais. Ne
seniai gi išleista 12 Kolarz’o skai
tytų BBC europinėje tarnyboje 
straipsnių rinkinys. Su juo įdomu 
susipažinti visiems, kurie domisi 
sovietika bei sovietiniu kolonializ
mu (Walter Kolarz, Communism

LENKIJOJE
REPRESUOS PRIES MENININKUS, MOKSLININKUS 

LAISVĖS GYNĖJUS

Pagal Londono “Dziennik Pol- 
ski” (nr. 85) paskelbtas žinias, 
nors lenkų komunistinis savait
raštis Varšuvoje “Kultūra” gana 
ramiai komentavo lenkų intelek
tualų laiškų, tačiau Paryžiuje gau
tais pranešimais jau prasidėju
sios represijos, keršto bei partijos 
pykčio veiksmai nukreipti prieš 
vyriausybei įteikto laiško auto
rius... Esu jau uždrausta spaus
dinti parengtus spaudai rašytojų
J. Andrzejewskio, A. Slonimskio 
ir J. Kott kūrinius. Be to praneš
ta, kad kai kurie mokslininkai, 
kaip Kotarbinskis, Szczepanski ir 
Giejsztor negalį skaityti paskaitų 
universitete. “Kultūra” savaitraš
tis (jis skirtinas nuo lenkų išeivių 
žurnalo Paryžiuje) savo straipsny
je “Laisvės ribos” nurodė, kad ne
gali būti utopinės laisvės ir ten
ka atsižvelgti į “tautos istorinius 
reikalavimus”. Pasak komunisti
nio laikraščio lenkų tikrovėje nesu 
vietos kūriniams, kurių “idėjinis 
turinys nukreiptas prieš socializ
mų”.

Pagal naujas žinias (“Dz. Pol- 
ski”, nr.89, bal 13) “atsiskaity
mas” su lenkų intelektualų raštų 
pasirašiusiais tebevykdomas. Pvz. 
radiofonas gavęs sąrašų asmenų, 
kuriems nebegalima kalbėti per 
radiją, be to neleidžiama cituoti 
jų raštų. Dviems iš “nusikaltėlių” 
—prof; Jan. Kott ir Artūrui San- 
daueriui atimti užsienio pasai, 
Kott, vienas žymiųjų Šekspyro kū
rybos žinovų, rengėsi vykti į Pa
ryžių ir balandžio 18 .d Sorbono- 
je turėjo skaityti paskaitų, žino- 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
PABALTIJO VALSTYBESl BALTIC STORES LTD. Į

:: (z. juras)
-■ 421 Hackney Rd., London E. 2, England
;; Tel. SH 0-8734
:: MIELI TA UTIECIA1, ’ ’
:: TIK PER LONDONĄ YRA GREIČIAU, PIGIAU IR -
” GERIAU, SIŲSTI MAISTĄ IR MEDŽIAGAS J LIETUVĄ.“ 

Nepraleiskite progos, pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių ;; 
Z Londone, puikiai įpakuotą, geriausios rūšies maisto produktų - 
" siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną gavėją. , ”
:: m. 14. ::
«• 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, ■ •
; i i sv. arbatos, i sv. kakavos, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. - 
*; cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. ” 
;; geriausių miltų tik už ;;
•• £10.0.0 (anglų valiuta).
i' Taip pat turime ribotą kiekį siuntinių, labai vertingų ang- ‘ ‘ 
'; liškų medžiagų. ';
:: V3. ::
< > Trys atkarpos po 31 jardo kostiuminių angliškų medžią- ■ ► 

gų grynos vilnos, mėlynų, pilkų ir rudų su įrašu Made in Z 
; England viso 101 jardo tik už *;

” £19.0.0 (anglų valiuta).
X su pasiuntimų ir sovietiniu muitu, ‘ i
;; Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame se- “ 

niausią Anglijoje Lietuvių įmonė, nuosavų krautuvių tinklą 
turime jau nuo 1938 metų.

“ Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame taip 
•; pat, iki 40 sv. ; ■
;; ATSTOVAS AUSTRALIJOJE:

K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Brisbane ♦ 
I! Q-land. t

and Colonialism, Macmillan, Lon
don 1964).

Šiam publicistui pirmoje eilėje 
rūpi demaskuoti melų, kuris per
sunkęs komunistinę diktatūrų. Ko
larz sugeba panaudoti šmaikščius 
palyginimus bei sugretinimus. Štai 
pavyzdys: “Imperialistiniu atžvil
giu Rusija yra sumušusi visus pa
saulinius rekordus”. Taip yra kal
bėjęs.... Leninas, kritikavęs caris- 
tinius laikus, kai vėliau Raud. Ar
mija su kolonialiniais užkariavi
mais vid. Azijoje pasirodė esanti 
pranašesnė už carų. Autorius sa
vo knygoje išryškina kai kurių da
bartinių komunistų pareigūnų 
(Brežnevas, Ponomarenko) vaid
menį, kai jie 1954 m. atsidūrė Ka
zachstane, nušalino partijos sekre
torių ir visomis priemonėmis vykdė 
tų kazachinių stepių rusinimo po
litiką.

Kolarz’ui artimesnė sritis — Ry
tų Europa. Jis vaizduoja 1956 m.

mas ir lietuviams iš Vilniaus oku
pacijos metų publicistas, prieš ke
lerius metus iš Vakarų grįžęs į 
Lenkiją — Cat-Mackiewicz nebe
gali daugiau bendradarbiauti 
“Slowo Powszechne” ir “Kierun- 
ki” laikraščiuose. (E.)

LENKAI APIE GRĖSMĘ 
TAUTINEI KULTŪRAI

Lenkų išeivijos laikraštis “Dzie
nnik Polski i Dziennik Žolnierza” 
komentuodamas lenkų intelektualų 
laišką kūrybinės laisvės reikalu, 
pažymėjo, kad 34 mokslininkų ir 
rašytojų laiškas buvo smūgiu par
tijos skelbiamai minčiai, jog komu
nistai atstovaują visuomenės kul
tūrinius interesus. Tas laiškas at
ribojęs visuomenę nuo partijos. Jis 
atlikęs tai, ką lenkai išeiviai vykdą

Lietuviai
DR. JUOZUI PAJAUJUI 70 M. 

AMŽ.
Ekonomistui, visuomenininkui 

dr. Juozui Pajaujui (Javis) nese
niai sukako 70 m. amžiaus. Gimęs 
1894 m. Cyrailių k., Punsko valsč., 
Suvalkų apskr. Pajaujis visuome- 
ninėn veiklon buvo įsijungęs nuo 
moksleivio dienų. Dalyvavo Seinų 
“Aušrinės” kuopelėje, nuo 1918 m. 
visą laiką priklausė liaudininkų 
srovei. Lietuvoje buvo Seimo at
stovu, buvo kalinamas N. Lietuvos 
ir bolševikmečio metais. 1946 m. 
atvyko į JAV ir toliau dalyvauja 

vengrų sukilimų, kuris buvo atsirė
męs į plačiausius tautos sluogsnius 
ir kuris, jei būtų pavykęs, būtų 
turėjęs atgarsius Rumunijoje, Uk
rainoje ar Gruzijoje. Pei- pasta
ruosius dvejus metus, autoriui mi
rus, Rytų Europos tautų tarpe dar 
labiau pakilo dėmesys ryšiams bei 
kontaktams su Vakarais. Kai ku
rie Kolarz knygos vertintojai dar 
primena ir naujų veiksnį, tai kinų 
— sovietų ideologinį lūžį. Jis, at
rodo, galėtų sudaryti tam tikras 
manevravimo galimybes sovieti
niams satelitų vadams ir kai ku
rioms nerusiškoms provincijoms.

Sovietinio kolonializmo klausi
mus diskusijose svarstė kai kurie 
JAV ir britų sovietiniai ekspertai 
ir jų mintys paskelbtos JAV Infor
macijos įstaigos leidžiamame žur
nale “Problems of Communism”. 
Rusų tyrimo centro Harvardo uni
versitete vedėjas Richard Pipes 
svarstė sovietų “tautybių” proble
mą ir ją siejo su “asimiliavimo” 
bei rusifikacijos siekimais. Esą 
amerikiečių asimiliacinė politika 
skiriasi nuo sovietiškosios — So
vietijoje viena rusų tauta siekianti 
paglemžti senų istorinių tradicijų 
tautas, jas priveržti prie centrali- 
nės valdžios ir spaudimo priemonė
mis pajungti rusinimo procesui.

Britų sovietologijos ekspertas 
Hugh Seton — Watson laikė “ru
sifikacijos” sąvoką nepakankama 
ir sovietinį polinkį totaliai valdyti 
svetimas tautas jis laikytų “totali
niai sovietiniu imperializmu”. So
vietų vykdomas svetimųjų valdy-

jau 20 metų: pasipriešinti visuo
menės sutapatinimui su jai pri
mesto režimo — valdžios politika. 
Tuo laišku dar pabrėžta, kad “tau
tos gerovė” reikalauja laisvės po
litikos griežtai priešingos komu
nistinės partijos linijai. Esą svar
biausia, kad minėtas protestas 
minint Lenkijos sovietinimo 20-tį 
kaip tik atskleidęs tos sukakties 
padarinius, o šie gi gręsia tautinės 
kultūros plėtrai. (E)

pasaulyje
mokslinėje ir visuomeninėje veik
loje. Buvęs docentu Lietuvoje 
(Prekybos institute ir Vilniaus 
univ.) dr. Pajaujis 1950 — 52 m. 
Aliaskos universitete dėstė rusų k. 
ir Rusijos ekonominę geografiją, 
nuo 1952 m. dirba Vašingtono 
Kongreso bibliotekoje. Šalia darbo 
valstiečių liaudininkų centro veik
loje, sukaktuvininkas yra ir ALT 
narys. Visų laikų dirba spaudoje, 
nuo 1952 m. vienas iš “Varpo” žur
nalo steigėjų ir redaktorių.

(E)

DAIL. V.K. JONYNAS 
PARODOJE

Pasaulinės Parodos New Yorke 
Vatikano paviljone bus išstatytas 
kryžius pagal lietuvio dail. Vyt.
K. Jonyno projektų. Dail. V.K. 
Jonynas yra vienas iš mūsų pa
saulyje pagarsėjusių dailininkų, 
kuris pradėjęs menininko karjerų 
kaip grafikas, šiandie Amerikoje 
yra plačiai pagarsėjęs kaip vitra- 
žistas.

MIRĖ DR. PR. ANCEVIČIUS
Balandžio 16 d. Kanadoje, Oak

ville (Ontario prov.) mirė dr. Pra
nas Ancevičius. Jis buvo gimęs 
1904 m. Raseinių apskr. Mokėsi 
Kauno universitete, baigė Vilniaus 
universitetą (lenkų okupacijos 
laikmečiu) ir ten gavo daktaro 
laipsni, parašęs disertaciją apie 
stalininę valstybės koncepciją. Nuo 
1939 m. buvo “Liet. Žinių” dien
raščio korespondentu Berlyne, 
1944 m. gavo advokato teises Lie
tuvoje. Po karo persikėlė į Kana
dą, įsitraukė į visuomeninį gyveni
mų, buvo kandidatu į Kanados par
lamentą. Dar studentavimo metais 
priklausė socialdemokratams, bu
vo Centro Valdybos narys. Šiau
liuose leidžiamoje “Kultūroje” pa
sižymėjo straipsniais (F. Ragūzos 
slapyv.). Gyvendamas Vilniuje An
cevičius vedė vilnietę mokytoją 
Paulę Tamulevičiūtę, išaugino ir 
išmokslino dvi dukteris ir sūnų 
Joną. (E)

IŠ VLIKO VEIKLOS
Balandžio 11 d. New Yorke posė

džiavo VLIKo praplėstasis prezi
diumas. Buvo pagerbtas miręs 
VLIKo pirmininkas dr. A. Trima
kas. Momentui pritaikintą žodį 
tarė vicepirmininkas’ einąs VLIKo 
pirm, pareigas J. Audėnas.

Jis posėdžio dalyvius supažindi
no su VLIKe turima politine me
džiaga. Ruošiamasi atitinkamai 
reaguoti ryšium su Danijos vy
riausybės susitarimu su Sovietų 
Sąjunga dėl atlyginimo Danijai 
už jos investavimus Lietuvoje. Rei
kalą studijuoja VLIKo politinė ko
misija Vašingtone su prof. D. 
Krivicku priešaky. Daromi žygiai 
ir per Lietuvos diplomatus atitin
kamiems žygiams padaryti dėl pa
našaus britų susitarimo ir dėl 
JAV, Vokietijos ir kt. spaudoje 
buvusių žinių esą Suomija pripaži
nusi Pabaltijo valstybių įjungimą 
į Sovietų Sąjungą. (E) 

mas, kolonijiniai metodai, kolonis
tų laikysena — visa tai liudija, kad 
tektų laikyti labai įžūliomis sovietų 
pastangas kelti balsą už nukoloni- 
zavimą ar skelbtis Afrikos bei Azi
jos tautų nepriklausomybės gynė
jais.

Dar vienas kalbėtojas, Michael 
Rywkin, kalbėdamas apie Vid. Azi
jos sovietizavimą, atkreipė dėmesį, 
kad administracijoje visur ryški 
rusų įtaka — pvz. partijos antrieji 
sekretoriai, partijos organų skyrių 
vedėjai ar saugumo įstaigų vado
vai — visur vyrauja rusai (pana
šiai ir Pabaltijo kraštuose). Tai 
yra ne kas kita, kaip stalininės po
litikos tąsa. Ji būdinga vienu 
bruožu — komunistiniai partiniai 
organai ne tik dabar, bet ir atei
tyje privalo paklūsti griežčiausiai 
Maskvos kontrolei. (E)

PROTESTAS DĖL ŠŲNŲ
Pranešama, kad Sov. Rusijoje 

vykdomi bandymai sukeisti šunims 
galvas. Esą, yra gana sėkmingų 
bandymų, ir vienas kitas šuo, nete
kęs savo galvos gerai gyvena gavęs 
kito šuns galvą. Gyvulių Globos 
Draugija pasipiktinusi tokiais eks
perimentais, pasiuntė protesto no
tą pačiam Kruščiovui.

A A VINCAS BULAITIS

Pereitą savaitę po sunkios vėžio 
ligos Sydnejuje mirė nuoširdus lie
tuvis patriotas Vincas Dulaitis, 
sulaukęs 76 metų amžiaus. Palai
dotas šį pirmadienį, balandžio 27 
d. Rookwood kapinėse, palydėtas 
būrelio artimųjų, draugų ir pažįs
tamų. Prie kapo su a. a. Vincu at
sisveikino Sydney lietuvių kapelio
nas kun. P. Butkus, kuris ir atliko 
laidotuvių apeigas. Nuoširdų at
sisveikinimo žodį prie kapo pasakė 
Sydney apylinkės p-kas p. S. Na
rušis, ir Cabramatta apylinkės 
p-kas p. A. Statkus.

A. a. Vinco Bulaičio gyvenimas

A. A.

VINCUI DULAICIUI mirus, 
jo dukteriai Balandai ir anūkams, gilią užuojautą reiškia

Staugirdai ir Vėteikiai

MIELI AUSTRALIJOS IR N. ZELANDIJOS 
LIETUVIAI'.

Artėja tragiškųjų 1941 metų birželio mėn. išvežimų su
kaktis, kada beveik kiekvienas iš mūsų netekome savo arti
mųjų ar pažįstamų.

Reikia manyti, kad nuolatinis mūsų visų šauksmas į pa
saulio sąžinę šiandieną kiek aptramdė raudonojo komunizmo 
sautėjimą Tėvynėje Lietuvoje, ir mūsų pareiga tą šaukiantį 
protestą nuolat kartoti, kad Vakarų Valstybių politikai įsi
jaustų į mūsų Tėvynės tragediją ir bent viešu žodžiu bei mo
raliniu užtarimu padėtų sėkmingai tęsti Tėvynės laisvinimo 
kovą. ■ , ,

Visi, kaip vienas, būkime savo Tautos laisvės ambasa
doriais, ką esame savo širdyse pasižadėję pirmosiomis trem
ties dienomis. Šiandieną sustiprinkime savo protestą realia 
kovos priemone — Australijos Lietuvių Informacijos Talkos 
leidžiamu žurnalu “NEWS DIGEST — INTERNATIONAL”, 
kurį kiekvienas plėskime ir platinkime australų ir zelandie- 
čių tarpe, užsiprenumeruodami jį patys ir duodami vietiniams 
gyventojams pasiskaityti ar užprenumeruodami jį vietiniams 
savo draugams bei pažįstamiems, turintiems vienokios ar ki
tokios įtakos gyventojų tarpe.

“NEWS DIGEST — INTERNATIONAL” žurnalo lei
dėjai prašo Jūsų, Mieli Tautiečiai, nuoširdžios moralinės ir 
medžiaginės paramos, nes be jos neįmanomas finansuoti žur
nalo leidimas, ypač kad nemažas jo skaičius išsiuntinėjamas 
veltui įtakingiems minėtųjų kraštų politikams, augšto rango 
dvasiškiams, valdžios pareigūnams, mokslininkams ir visuo
menininkams.

Metinė žurnalo prenumerata — tik 12 šilingų.
Užsiprenumeruoti prašome pas N.D.-I. platintojus Jūsų 

apylinkėse arba tiesiogiai administracijoje adresu:
BOX 62, P.O. BELMORE, SYDNEY, N.S.W.
VISI ATLIKIME ŠIĄ KUKLIĄ TAUTINĘ PAREIGĄ!

N.D. —• I. Redakcija ir Administracija

LATVIŲ JAUNIMO CENTRAS
Balandžio 12 d. Vak. Vokietijoje, 

Oldenburge — Ohmstede iškilmin
gai atidaryti neseniai pastatyti 
latvių jaunimo ir kultūros namai 
— centras. Jis būsiąs šiaurės Vo
kietijoje gyvenančių latvių kultū
ros židiniu, be to, namai tiksią ir 
tarptautinio pobūdžio suvažiavi
mams ar diskusijoms. Tie namai 
pastatyti olandų jaunimo pastan
gomis — lėšoms rinkti latvių kul
tūros židiniui pastatyti Olandijos 
jaunimas buvo suorganizavęs dau
giau kaip 800 komitetų.

Į iškilmes Oldenburge atsilankė 
latviai ir kitataučiai iš Vokietijos,

buvo pašvęstas lietuvių tautos ir 
Lietuvos krašto tarnyboje. Gimė 
jis 1887 m. liepos 16 d. Gelgaudiš
kio dvare, Šakių apskr. Užaugo ir 
pradžios mokyklą baigė Jurbarke., 
Nuo 1903 iki 1908 m. darbavosi ku
nigaikščio Vasilčikovo dvare kaip 
ūkio administratorius. 1911 m. ski
riamas Petrapilio apygardos muitų 
valdyboje etatiniu tarnautoju ir 
apsigyvena Petrapilyje. Tarnau
damas mokosi ir drauge dalyvauja 
uoliai Petrapilio lietuvių veikloje. 
Daugiausia skiria dėmesio Petra
pilio lietuvių teatrui. Jis yra vie
nas iš steigėjų 1916 m. įkurtos Pet

Olandijos ir Švedijos. Dalyvavo ir 
vokiečių valdžios atstovai. Buvo 
pamaldos ir iškilmingas koncertas, 
dalyvaujant žinomajam latvių vio- 
lenčelistui prof. Atis Teichmaniui 
ir. amerikiečių pianistui James 
Avery. (E)

★

Du rytų Vokietijos vokiečiai 
sunkvežimiu prasilaužė pro šešias 
spygliuotų vielų užtvaras, bet 
septintoje sunkvežimis užkliuvo. 
Abu bėgliai įšoko į ten pat esantį 
kanalą ir sėkmingai perplaukė į 
Berlyno amerikiečių sektorių.

rapilyje “Lietuvių Dramos ir mu
zikos kuopos”.

1917 m. Vincas Dulaitis rusų 
mobilizuojamas ir priskiriamas 
prie Vyriausio štabo, kur išdirbo 
iki 1918 m. eidamas įvairias atsa
kingas pareigas. Po spalio revo
liucijos demobilizuojamas ir pris
kiriamas prie muitinių departa
mento. čia jis organizuoja muiti
nių tarnautojus būsimam darbui 
laisvoje Lietuvoje. 1918 metų pra
džioje su lietuvių delegacija, vado
vaujama būsimo Lietuvos ministe- 
rio Stasio šilingo, bando patekti 
Lietuvon, bet vokiečiams tos dele
gacijos į Lietuvą neįsileidus, jis 
grįžta tėvynėn kaip paprastas pa
bėgėlis.

1919 m. jis aktyviai įsijungia į 
Lietuvos /muitinjių organizavimų, 
o vėliau gauna tarnybą Jurbarko 
muitinėje. Čia jis šalia tarnybos 
organizuoja Jurbarko šaulių būrį 
ir uoliai dalyvauja Glinskio vado
vaujamoje Vilniaus teatro studi
joje. Rudenį Vilniaus Teatro Stu
dijai persikėlus į Kauną, vyksta 
drauge ir Vincas Dulaitis, gavęs 
tarnybą muitinių departamente 
Kaune ir laisvalaikiu vaidina Ka
reivių Klube. 1920 m. išvyksta į 
Kybartus ir dirba muitinėje iki 
1923 m. Vėliau skiriamas muiti
nių revizorium, 1926 m. Mažeikių 
muitinių viršininku, o 1928 m. 
Klaipėdos uosto muitinės viršinin
ko pavaduotoju. 1934 m. jis pa
keliamas pirmos eilės referentu, o 
1939 m. vyriausiu referentu mui
tinių reikalams. Už ypatingus 
nuopelnus Lietuvai apdovanotas D.
L. Kunigaikščio ordenu. Lietuvę 
bolševikams okupuojant antrą kar
tą, 1944 m. jis pasitraukia į Vo
kietiją, o po karo atvyksta pas 
dukrą Australijon.

Australijoje jis irgi nesėdėjo su
dėjęs rankų. Amžius ir įvairūs šei- 
myniai rūpesčiai gerokai trukdė 
jam aktyviai dėtis prie lietuviškos 
veiklos, bet nežiūrint sunkumų a. 
a. V. Dulaitis visur kiek galėdamas 
dėjosi tiek darbu, tiek auka, tiek 
asmeniniu dalyvavimu. Jo neteki
mą jaučia skaudžiai ne tik dukra 
ir anūkai, bet ir lietuvių bendruo
menė.

2



1964 m. gegužės 4 d. MŪSŲ PASTOGĖ 3

MAŽŲJŲ PASTOGE c <

Maj Lindman

DOVANA MAMAI
Šnipas, Snapas ir Snuras buvo 

trys maži berniūkščiai, gyvenę 
Švedijoje. Vieną dieną Šnipas ir 
sako mamai:

“Mamyte, kadangi rytoj tavo 
gimimo diena, mes ilgai tarėmės, 
bet niekaip nesutarėm, ką tau 
padovanoti gimtadieniui.

Šnipas sako: “Aš manau, kad 
tu norėtumei traukinuko”.

Snapas sako: “Aš manau, kad 
tau patiktų arkliukas”.

Snuras sako: “Tu norėtumei 
gauti raudoną vežimuką”.

Mama minutėlę pagalvojo ir 
tarė: “O aš norėčiau gauti rau
donas šliures su auksiniu pamu
šalu”.

Berniukai nutarė, kad visgi 
reikia mamytei nupirkti šliures. 
Jie turėjo baltą molinį paršelį su 
rudais taškiukais, kuriame jie 
laikė savo santaupas. Nors jie ir 
baisiai tą paršelį kratė, bet neiš
byrėjo tiek pinigų, kad užtektų 
mamos šliurėms. Reikėjo kaip 
nors pinigų prasimanyti. Išėję į 
gatvę jie pamatė kaimyną, beda
žantį tvorą.

“Ar negalėčiau tamstai padėti 
nudažyti tvorą?” labai manda
giai užkalbino Šnipas.

Kaimynas turėjo dąugybę ki
tokių reikalų ir mielai leido Šni
pui padažyti.

Kiti du vaikai ilgokai vaikš
čiojo gatve laužydami galvas, 
kokiu būdu užsidirbti daugiau 
pinigų toms raudonoms šliurėms. 
Staiga jie pamatė ant stogo ka
minkrėtį, bevalantį kaminus. Pa
matęs berniukus kaminkrėtys su
šuko: “Ei, Snapai, užsilipk man 
padėti! Tu mažesnis ir gali įlysti 
į kaminą ir jį iškrėsti švariau, ne
gu aš. Už darbą sumokėsiu!” 
Snapas greitai užsilipo pas suodi
ną kaip kaminas kaminkrėtį.

Be darbo pasiliko dabar tik 
Snuras. Jis priėjo malūną. Ma
lūnininkas dėvėjo raudoną kepu
rę ir rūkė ilgiausią pypkę. Snu
ras prisiartinęs pasiprašė darbo. 
Malūnininkas nusišypsojo saky
damas: “Ką sakai, Snurai? No
ri būti malūnininku? Puiku! Ga
li pradėti jau dabar!”

Ir taip visi berniukai buvo už
siėmę ir patenkinti. Šnipas taip 
šauniai dažė tvorą ir taip smar
kiai taškė dažus, jog ne tik tvo
ra, bet ir jis pats pasidarė raudo
nas kaip ridikas.

Snapas valė šepečiais kaminą,

D. Janulytė
TU, MAMYT

Aš nemačiau
Žalių Neries pakrančių,
Nei Gedimino kalno, nei Trakų pilies
Baltos žiemos ir sniego senio
Aš neniačiau —
Bet Tu, mamyt, matei.

Aš negirdėjau
Baltijos bangų ošimo,
Nei vieversio giesmelės virš laukų,
Lakštutės čiulbesio nakties sulaukus
Aš negirdėjau —
Bet Tu, mamyt, girdėjai.

ToH šalis,
Kur gintarais mergaitės puošias,
Kur vakarais skambėdavo Tavo daina.
Toli, toli Tavo gimtinė likus,
Bet aš myliu ją,
Nes Tu, mamyt, myli.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas: Mes mažieji visi 

gimę jau Australijoje, o tėveliai 
namuose mus moko, kad esame 
lietuviai. Mokykloje mus moko, 
kad mes esame australai, nes 
gimę Australijoje. Ko klausyti?

Atsakymas: Vaikai pirmiausia 
klauso savo tėvelių. Reikia klau
syti ir mokykloje mokytojų ir 
kitų vyresniųjų, nes jie daugiau 
supranta už jus. Bet labiausiai 
reikia klausyti tėvelių, kurie ju

kad visas išsisuodino kaip kip
šiukas. Snuras baigė savo dar
bus. Malūnininkas net išsižiojęs 
žiūrėjo, kaip berniukas tampė di
delius maišus. Jis buvo pavar
gęs, išsimiltavęs iki ausų ir atro
dė kaip sniego senis. Bet einant 
iš malūno pinigai linksmai skam
bėjo jo kišenėje.

Berniukai baigė darbus beveik 
vienu laiku. Skubėdami namo 
jie susitiko turguje: mažas rau
donas berniukas buvo Šnipas, 
juodas berniukas buvo Snapas ir 
baltas berniukas buvo Snuras.

Sudėję pinigus ir rūpestingai 
Suskaičiavę jie pamatė, kad tu
ri pakankamai pinigų nupirkti 
mamai šliures.

Ir taip jie nuskubėjo pas bat
siuvį, nes jau saulė leidosi, ir bi
jojo, kad batsiuvio krautuvėlė 
nebūtų uždaryta. Įpuolę į krau
tuvėlę jie visi kartu klausė bat
siuvio, ar jis neturįs šliurių su 
auksiniu pamušalu.

“Štai jos čia lentynoje, pačios 
puikiausios. Geresnių nerasit nei 
arti, nei toli”.

Šnipas, Snapas ir Snuras 
susidėję sumokėjo, o batsiuvys 
dailiai suvyniojęs įdėjo šliures Į 
dėžutę ir padavė vaikams. O kad 
Šnipas pirmasis susirado darbo, 
tai kiti berniukai sutiko, kad jis 
ir įteiktų dovaną mamai.

“štai tau dovanėlė, mamyte!” 
Sušuko visi berniukai vienu bal
su virsdami pro duris.

Mama labai stebėjosi matyda
ma raudoną, juodą ir baltą ber
niuką vietoje trijų, vilkėjusių 
mėlynai. “Kur gi jūs buvote?”

“Mes buvome išėję uždarbiau
ti, kad galėtume nupirkti tau do
vaną”.

Mama atrišo dėžutę ir išsiėmė 
raudonas šliures, su auksiniu pa
mušalu.

“Ką? Juk tai tokios šliurės, ko
kiu aš labiausiai ir norėjau! Tai 
pačios gražiausios šliurės visa
me pasaulyje!” Mama buvo to
kia laiminga, kad net mojavo 
Šliurėmis ore. Tuo tarpu Šnipas, 
Snapas ir Snuras iš džiaugsmo 
susikabino rankytėmis ir šokda
mi aplink mamą dainavo “Il
giausių metų mamytei------------ ”

Sį apsakymėlį specialiai Ma
žųjų Pastogei iš anglų kal
bos vertė ir spaudai paruošė 
Paulius Kabaila.

mis rūpinasi ir nori, kad jūs iš
augtumėte dideli ir protingi.
Jūsų tėveliai atvyko į Australi
ją tik todėl, kad Lietuvą užval
dė pikti priešai ir visus lietuvius 
pavertė savo vergais. Jūsų tėve
liai nenorėjo palikti priešo ver
gais ir pabėgę apsigyveno Aus
tralijoje. Bet jie vistiek yra lie
tuviai ir jie nori, kad ir jūs bū
tumėt lietuviais ir užaugę kovo- 
tumėt už Lietuvą. O tėvelių no

Rasa Zinkutė

MAMYTEI

Man mamytė vis gera, 
Jinai viską, perka:
Ir batelius, ir suknytes, 
Ir mane maitina.

Ji pagimdė, užaugino
Ir mane nešiojo, 
Daug naktelių nemiegojo, 
Kol mane dabojo.

Aš pagerbsiu savo mamą. 
Motinos Dienelėj, 
Aš save padovanosiu 
Ir savo dainelę.

O, Dievuli, ačiū, ačiū 
Už mano mamytę, 
Ir už meilę, ir už širdį, 
Ir už jos gerumą.!

MES MYLIME SAVO MAMYTES
Mano mama yra labai gera. Ji 

mane visuomet prižiūri. Ji mums 
kepa pyragus. Ji eina kasdien į 
darbą.

Kai aš buvau maža mergaitė, 
ji mane išmokino eilėraščių ir 
skaityti. Kai mes neturėjome 
televizijos, ji man kasdien pas
kaitė pasakų. Mamytė siuntė 
mane į lietuvišką mbkyklą, kad 
aš išmokčiau gerai lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Aš myliu savo 
mamytę ir jai padedu.

Dalia A domenaitė

Motinos Dieną mes švenčiame 
gegužės pirmą sekmadienį. Ir tą 
ypatingai gražią dieną mes ski
riame jai savo meilę ir gražiau
sias dovanas už jos vargus ir rū
pesčius mus auginant. Mes ski
riame jai gražiausias gegužės mė
nesio žydinčias gėles.

Motinos rūpinasi visais savo 
vaikais, net ir blogiausiais ir ne
laimingais. Mes kartais ją už
gauname ir ji labai liūdi dėl mū
sų nedėkingumo, bet Motinos 
Dieną mes labai tą apgailime. 
Kada mamytė pavargusi po sun
kių dienos darbų ilsisi, mes sten
giamės būti geri ir netriukšmauti. 
Be mamytės meilės vaikai neuž
auga geri.

Teresė Kazlauskaitė 

ras vaikams yra pats svarbiau
sias.

Klausimas: Bet mes nepažįs
tame Lietuvos. Mokykloje mes 
mokomės apie Australiją. Žino
me, kaip čia atvyko ir įsikūrė bal
tieji žmonės. Apie Lietuvą mes 
nedaug žinome.

Atsakymas: Mieli vaikučiai, 
jeigu norite ką nors labai mylė
ti, pirmiausia turite tai ir gerai 
pažinti. Jūsų tėveliai myli Lie
tuvą, tą gražiausią šalį pasau
lyje. nes jie pažįsta ją. Ir jūs 
galite ją pažinti. Jau jūs kalbate 
ir skaitote lietuviškai. Yra kny
gų, kuriose daug parašyta apie 
Lietuvą. Paskaitykite. Turite 
savo tėvelius — paprašykite, 
kad jums kiek galint daugiau pa
pasakotų apie Lietuvą. Pamažu 
iūs daug sužinosite apie Lietuvą 
ir ji pasidarys jums tokia pat 
brangi, kaip ir jūsų tėveliams.

Klausimas: O ką mes dabar 
turime daryti, kad išaugtume 
gerais lietuviais?

Atsakymas: Pirmiausia, visur 
ir visada stenkitės kalbėti lietu
viškai: su tėveliais, su savo bro
liukais ar sesutėmis, su lietu
viais draugais. Lietuviškoje mo
kykloje jus taip pat daug mo
ko apie Lietuvą. Lankykite ją 
ir uoliai mokvkitės. Tas jums 
nadės pasidaryti gerais lietuviais 
ir pamilti jūsų tėvų šalį — Lie
tuvą.

Aš labai myliu savo mamytę. 
Ji yra labai gera mano tėveliui ir 
man. Mamytė verda mums ska
nius valgius, siuva man sukneles 
ir yra gera šeimininkė. Ji yra 
man labai gera draugė. Kalėdų 
atostogų metu mamytė nuvežė 
mane į Luna Parką, o po muzi
kos egzaminų nusivedė mane į 
kiną. Per antro trimestro atos
togas su ekskursija važiavom į 
snieguotus kalnus. Kai mamytė 
turi laisvo laiko, ji moko mane 
daug įvairių dalykų. Ji išmokė 
mane siuvinėti. Kai mamytė 
mane mokina, ji niekados ne
pyksta. Ko aš nesuprantu, ji 
kantriai man paaiškina. Man la
bai patinka jos šaltas būdas.

Julytė Bogušaitė
• • *

Mano mamytė yra labai gera. 
Nors ir visi vaikai sako, kad jų 
mamytės yra taip pat geros, bet 
man atrodo, kad mano mamytė 
yra vis tiek geresnė, kaip kitos.

Grįžęs iš mokyklos visados 
laukiu, kol mamytė pareis iš 
darbo. Neužilgo ji ir pareina.

Pirmiausia ji tuoj paklausia, 
kaip man sekėsi mokykloj ir tuoj 
skuba ruošti vakarienę. Mano 
mamytė labai daug dirba. Ji la
bai anksti keliasi ir vėlai eina 
gulti.

Kai mamytė kartais turi laiko,
ji pasėdi, pakalba ir pasiklauso, 
kaip aš ruošiu muzikos pamokas. 
Šeštadieniais aš su mamyte va-

Moku skaityti, 

Knygas vartyti. 

Iš margo rašto 

Pažįstu kraštą...

PAŽINTIS

SU LIETUVA

Nuotrauka
E. Karpavičiaus 

žiuoju į muzikos mokyklą. Kai 
būna šilta, mamytė išleidžia ma
ne maudytis.

Sekmadieniais mudu su ma
myte vykstam į bažnyčią. Po 
bažnyčios aš važiuoju į lietuviš
ką mokyklą. O kai sugrįžtu iš 
lietuviškos mokyklos mamytė 
leidžia man žaist su vaikais.

Bet vistiek aš galvoju, kad 
mano mamytė yra geriausia iš 
visų.

Edas Siurka
* ♦ •

Mano mamytė sunkiai dirba. 
Šiandien jinai išplovė grindis. 
Kartais mamytė skambina piani
nu. Mamytė turi žalias akis ir 
rudus plaukus. Ketvirtadieniais 
mamytė išeina apsipirkti. Kai 
grįžtu iš mokyklos, mamytė ga
mina pietus.

Virgutė Inkrataitė
• • *

Mano mamytė labai graži ir 
gera. Aš ją labai myliu ir taip 
pat ji mane myli. Ji labai rūpi
nasi manimi ir visais vaikais.

Motinos Diena yra pirmą ge
gužės sekmadienį. Aš pasiuvau 
jai dovaną ir nupirksiu jai gra
žiausią Motinos Dienai atvirutę. 
Ji duoda man gražiausias dova
nas Kalėdoms.

Kai aš buvau dar mažytė, ji 
mane dabojo ir augino. Man 
Dievas davė akis, kad matyčiau; 
jis davė man nosytę, kad kvė
puočiau, jis davė man burną su

dančiukais, kad aš galėčiau val
gyti; jis davė man liežuvį, kad 
galėčiau kalbėti ir davė man ko
jytes, kad vaikščiočiau. Ir Die
vulis man davė mamytę, kad ją 
mylėčiau.

Valytė Šatkauskaitė
« * •

Mano mama yra mano ge
riausia globėja (tėtė irgi!). Ji 
mus viskuo aprūpina, leidžia į 
kinus, teatrus, koncertus norėda
ma tiktai mums džiaugsmo pada
ryti. Ji viską daro mūsų džiaugs
mui. Aš myliu savo mamą la
biau už viską pasaulyje!

Kajus Kazokas
* » ♦

Mano mama yra labai graži. 
Kartais ji su manim žaidžia svie
diniu. Vieną dieną ji manęs pa
klausė, ko aš norėčiau gimtadie
niui. Aš paprašiau mašinos. Tai 
man nupirko mama mažą auto
mobilį. O aš norėjau didelės 
mašinos... Vieną (Meną mama 
pasiuntė mane duonos. Nuėjęs 
krautuvėn paprašiau duonos ke
palo ir padėjau aštuonis šilingus 
ir išėjau su trim penais grąžos. 
Mama nežinojo, ką daryti, ir 
mes grįžom atgal į krautuvę.

Algis Skorulis

KITAIP SKAIČIUOJA

Vyresnioji sesutė: Neverk. Aš 
tau padėsiu skaičiuoti. Dabar jei
gu aš turėčiau 10 apelsinų ir tau 
duočiau du, kiek man paliktų f

Jaunesnioji (tebeverkdama): Ne
žinau. Mes klasėj viską darom su 
obuoliais.
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štai perskaičiau ir užverčiau 
paskutinį puslapį su nepaprasta 
meile ir kruopštumu VI. Mingėlos 
parašytos knygos “Kun. Antanas
Milukas.” Autoriaus gyvas dėsty
mo būdas ir nuostabi kun. A. Mi
luko asmenybė sužavėjo mane ir 
tų knygų, lyg įdomių apysakų, 
perskaičiau.

VI. Mingėla pirmiausia nukelia 
mus j kun. A. Miluko gimtinę ir 
sodriomis, šviesiomis spalvomis ją 
atvaizduoja, supažindina su Milu
kų giminės istorija. Su žymiu įsi
jautimu atvaizduoja kun. A. Milu
ko vaikystę ir jaunystę, jo mokslo 
dienas gimnazijoj ir Seinų kunigų 
seminarijoj. Jau mokyklos suole 
ėsant, gyvai pasireiškusi jaunuolio 
šakota asmenybė. Ypač pabrėžti
na jo veikla už lietuvybės išlaiky
mų rusų prislėgtoj Lietuvoj ir jo 
nepaprasta meilė uždraustam lie
tuviškai spausdintam žodžiui. Jis 
dar mokiniu būdamas laiko paskai
tas, organizuoja draudžiamų raštų 
bibliotekų ir jai vadovauja ir savo 
atostogas pašvenčia lietuviškai 
veiklai. Jam beorganizuojant lė
šas lietuviškam kalendoriui iš
leisti, tas draudžiamas darbas oku
pantų susekamas. Tuo būdu jis 
priverstas kunigų seminarijų ap
leisti ir per Tilžę išvyksta į Ame- 
rikų, kur pakviečiamas “Vienybės 
Lietuvininkų” redaktorium. Ne
paprasta energija ir meile degda
mas, būdamas didelio organizuo
tumo sugebėjimų, pakelia redaguo
jamojo laikraščio lygį ir įsteigia 
1892 m. liepos mėn. 12 d. “Rašlia-

PRIEŠ KOMUNISTINĮ 
KONGRESĄ

Sovietų Sąjunga organizuoja pa
saulio komunistų kongresą, kuris 
numatomas spalio mėn. ir jame nu
matoma bandyti išlyginti ideologi
nius skirtumus tarp sovietų ir ki
niečių arba nesusitarius pasmerkti 
komunistinę Kiniją. Kitų kraštų 
kom. partijos pasitiko šį Kruščiovo 
iššūkį be entuziazmo. Kitos net vi
sai į tai neatsiliepė. Kiniečiai gi 
tokiam kongresui griežtai prieši
nasi.

* » *
Valst. dainų ir šokių liaudies an

samblis gegužės 3 d. išvyksta gas
trolėms į rytų Vokietiją ir Čekos
lovakiją. Kelionėje išbūsiąs du mė
nesius. Pagal meno vadovą Vladą 
Bartusevičių siekiama, kad koncer
tuose būtų sudarytas vaizdas apie 
liaudies senąjį meną ir — šiandie
ninį gyvenimą. Vengrijoje gastro
liavęs S. Sondeckio vad. stygų or
kestras balandžio mėn. buvo nuga
lėjęs atrankos varžybose Maskvoje. 
Jis dalyvaus tarptautiniame kon
kurse Belgijoje, Liege mieste, ži

♦
"I GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINE . !’

BALTIC VODKA |
<> Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi-

S
’ nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas JI
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Paruošė VerusSUSIŽINOJIMO ARBA RYŠIŲ ISTORIJA
(Tęsinys)

FILMAS — nors fotografuoti 
buvo galima nuo 1822 m., bet tik 
1889 m. George Eastman išrado 
lankstų praktišką filmą. Vynio
jamas filmas pasidarė prieina
mas kiekvienam.

(Bus daugiau)

A. Krausas

KUN. A. MILUKAS
Naujas “ Talkos" adresas

Melbourne Lietuvių Namus par- Paminėtina, kad “Talka” įstojo
VL. MINGĖLOS 

viską Draugijų”. Tai pirmoji lie
tuvių žurnalistų sąjunga, įsteigta 
A. Miluko. Jos tikslas organizuoti 
lietuvius žurnalistus profesionalus 
ir per spaudų ugdyti viltį laisvos 
Lietuvos. Be to, A. Milukas įsteigė 
visų eilę draugijų, tikslu lietuvių 
spaudai remti ir bibliotekoms bei 
skaitykloms steigti (Vyskupo Va
lančiaus draugija, Simano Dau
kanto dr-ja). Įsitraukęs į plačių 
visuomeninę veiklų, atlieka daug 
lietuvių tautai reikšmingų darbų. 
Ir įvairių darbų sukūry nepamir
šo savo pašaukimo ir tėvams duo
to pažado — jis įstoja dvasinėn 
seminarijon ir jų sėkmingai bai
gia. Dvasinėj seminarijoj būda
mas nepamiršo tautinių reikalų. 
Jis veikliai prisidėjo prie lietuvių 
tarptautinėj Paryžiaus parodoj 
skyriaus suorganizavimo (1900 m) 
ir buvo rengimo komisijos nariu.

Tapęs kunigu, jis neapsiribojo 
vien pastoraciniu darbu, bet lygia
grečiai dirbo ir tautinį darbų. Ne
paprasta kūrybine potencija deg
damas, jis veržte veržėsi į didžiuo
sius tautos darbus, buvo nepapras
tas idealistas, rūpinosi savo tėvy
nės ir savo artimo būvio pagerini
mu. Nemaža jėgų jis paskyrė lie
tuviškas bažnyčias statant, įvai
rias katalikų organizacijas stei
giant, organizuojant.

Geležinę uždangą praskleidus
noma, atstovaudamas Sovietų Są
jungą. (.E)

* » »
— Vilniuje išleista Lenkijoje 

(anksčiau — Vakaruose) gyvenan
čio Juozo Kėkšto (Adomavičiaus) 
“Lyrika”. Surinkti įvairių metų 
poeto eilėraščiai, dar pateikti keli 
vertimai. Penki Kėkšto eilėraščiai 
paskelbti 4-me “Pergalės” n-ry. 
Įžangos žodyje rašyt. Alb. Žukaus
kas nurodė, kad J. Kėkštas buvęs 
ne kartą persekiotas už komunisti
nę veiklą, 1940 m. kaip “asmenybės 
kulto auka” buvo patekęs į tol. 
šiaurę, buvęs lenkų Anderso armi
joje, dar vėliau 10 metų praleidęs 
Argentinoje. Poeto gyvenimas 
esąs nepavydętinas, Argentinoje 
ištikęs paralyžius, jis sunkiai be- 
valdąs kairiąją pusę ir šiuo metu 
gyvenąs Varšuvoje. Gauna pensiją 
kaip “revoliucinio judėjimo vete
ranas”. (K)

KOLCHOZININKAI RENKA 
NEŽINODAMI KĄ

Kaip savavališkai kompartijos 
komitetai Pabaltijy elgiasi su kol-

KINEMATOGRAFAS — Tu
rint lankstų filmą, didysis išra
dėjas Thomas A. Edison 1894 su
galvojo judomus paveikslus — 
kinematografą, šalia vaidybos shingtono. 
šis išradimas daug prisidėjo prie buvo dar labai netobuli ir jais 
žinių ir įvykių perteikimo. . susisiekimas vargingas.

MONOGRAFIJA “KUN. ANTANAS MILUKAS” .

Jis gilių vagų išvarė spaudos 
darbe. Jis išleido apie 200 knygų, 
atskirų lietuviškų leidinių. Apie 
50 knygų pats parašė ar suredaga
vo. Kun. A. Miluko išleistų knygų 
tiražas siekė daugiau kaip pusės 
milijono egzempliorių. Atsižvel
giant, kad daugelis mūsų emi
grantų tais laikais buvo beraščiai, 
šie skaičiai yra dideli. Jis parodė 

Knygos viršelis

chozininkais matyti iš latvių par
tinio organo “Ciną” (sausio 28 
d.) pranešimo. Aprašyta, kaip 
Lazdukalnio kolchoze “Bolševiką” 
buvo renkamas naujas kolchozo 
pirmininkas. Pasirodo, partinis 
komitetas į rinkiminį posėdį' bu
vę atvedęs niekam nepažįstamą 
jauną partietį. Partija jį reko
mendavo ir jis turėjo būti išrink
tas. Partija per savo “aparači- 
kus” ne tik stebi, kas vyksta kol
chozuose, bet tikrovėje nustato ir 
normas, kainas, atlyginimus ri Irt. 
Kolchozininkams belieka tik “pri
tarti”. (E)

VILNIAUS DOMININKONŲ 
POŽEMIŲ TYRINĖJIMAI

Įvairių mokslo įstaigų Vilniuje 
pareigūnai tyrinėjo Vilniaus Domi
ninkonų bažnyčios (Šv. Dvasios) 
požemius. Tyrimai vyko nuo 1963 
m. balandžio mėn. ligi šių metų 
pavasario. Pagal “Tiesoje” (nr. 
86, bal. 12) paskelbtas žinias, be 
kitų atradimų, dabar išaiškinta, 
kad požemiai buvę tik vieno aukšto. 
Esą tikra, kad po Domininkonų 
bažnyčia buvo laidojamos karų ir 
marų aukos. Tai patvirtino medi
cinos ekspertai. Kaip rodo doku
mentai, į rūsius buvo suvilkti ir 
per Vilnių 1812 m. bėgusių Napo
leono karių lavonai. Ištyrus penk
tadalį skeletų kaupo, prieita išva
dos, kad rūsiuose randami palaikai 
žmonių, kurie mirę natūralia mir
timi ir savo laiku buvo palaidoti 
karstuose. Šiuo metu Domininko
nų požemiai tvarkomi. Numaty
ta, kad ekskursijoms bus rodomi 
mokslui įdomūs etnografiniai ir ar
chitektūriniai fragmentai. (E)

ORO PAŠTAS — Pirmasis pa
saulyje pašto pervežimas lėktu
vais pradėtas 1918 m. tarp New 
Yorko, Philadelphijos ir Wa- 

Tuo laiku lėktuvai 

nepaprastų sugebėjimų mūsų emi
grantus šviesti, tinkamai organi
zuoti knygų ir laikraščių platini
mų. Būdamas jautrus tėvynės ne
laimėms, jis Pirmojo Pasaulinio 
karo metu per Amerikos prezi
dentų W. Wilsonu padarė žygių, 
kad būtų, kongresui pritarus, pas
kelbta visoje Amerikos teritorijoje 
“Lietuvių Diena” (1916 m. 8. 31.), 
kurios metu surinkta 176. 863. 28 
dol. Tai stambi suma, įgalinusi 
nevienam mūsų tautiečiui pamiršti 
karo nelaimes ir skurdų. Lenkams 
užpuolus mūsų sostinę Vilnių ir 
žiauriai elgiantis su lietuviais, 
kun. A. Milukas pakviečia buvusį 
prezidentų W. Wilsonu ir jo žmonų 
jo steigiamon “Vilniaus Mažųjų 
Kankinių dr-jos” vadovybėn ir 
tuo išvysto didelę akcijų Amerikoj 
prieš lenkų žiaurų siautėjimų Vil
niaus krašte. Vokiečiams Klaipė
dą atėmus, jis tą tautos nuostolį 
giliai išgyvena ir daro žygių jam 
palengvinti.

(Pabaiga psl. 5)

PADĖKA

Noriu išreikšti savo ir mūsų šeimos nuoširdžią padėką 
Canberros apylinkės pirmininkui pulkininkui K. Labučiui už 
pasakytą atsisveikinimo žodį Canberros kapinėse ir pareikštą 
mums gilią užuojautą mūsų skausmo valandoje palydint 
POVILĄ VOVERĮ paskutinėje kelionėje į amžino poilsio
vietą.

Dėkojame visiems Canberros ir Queanbeyano bendruo
menės lietuviams lankiusiems Povilą ligoninėje, dalyvavusiems 
jo laidotuvėse ir pareiškusiems mums gilią užuojautą.

Be to nuoširdžią žemaitišką padėką reiškiame broliams 
žemaičiams, kurie iki vieno dalyvavo mano brolio laidotuvėse.

Jonas Voveris ir šeima

KANALAI
Natūralūs ar dirbtiniai vandens 

sąsiauriai, vadinami kanalai, tarp
tautiniame gyvenime vaidina labai 
didelį vaidmenį visokiais atžvil
giais. Jūrinėms valstybėms, ypač 
karo metu kanalai yra svarbūs. 
Kas kontroliuoja vandens sąsiau
rius, tas valdo vandens kelius, pra
važiavimus iš vienos jūros į kitą.

Iš natūraliųjų sąsiaurių paminė
tini šie: Anglų kanalas (Pas — de 
— Calais), Skagerakas — Katega- 
tas (iš Šiaurės į Baltijos jūrą), 
Gibraltaro — Tangero, Bosforo — 
Dardanelų, Singapūro ir kt. Iš 
dirbtinųjų kanalų svarbiausi yra 
šie: Sueso ir Panamos.

Be šių kanalų dar yra eilė vi
daus kanalų, kurie turi tarptauti
nės reikšmės. Štai Kielio kanalas 
Vokietijoj įgalina ją, reikalui 
esant, apsieiti be Skagerako — Ka- 
t eg a to sąsiaurio.

Kiek reikšmingi yra kanalai ka
ro metu, štai viena istorija su Gib
raltaru ir Suesu.

1904 — 1905 m., rusų — japonų 
karo metu (šiais metais sukanka 
60 metų), rusai turėjo permesti 
savo Baltijos laivyną su kariuome
ne į Japonijos jūrą gelbėti savo 
padėtį. Rusų didelė flotilija su ke
liolika tūkstančių kareivių, admi
rolo Roždestvenskio vadovaujama, 
pajudėjo iš Kronštato tvirtovės 
(ties St. Petersburgu, dabar Le
ningradu) per Skageraką — Ka- 
tegatą ir Anglų kanalą į Atlanto 
vandenyną. Artimiausias kelias i 
Tolimuosius Rytus buvo pro Gib
raltaro ir Sueso kanalus. Bet ang
lai neleido plaukti pro Gibraltarą, 
kadangi anglai, prancūzai ir net 
amerikiečiai rėmė japonus, kad su
muštų išdidžiąją Rusiją. Dėl to

PRAŠYMAS
♦

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija pakartotinai 
prašo visų sergančiųjų gimines, 
pažįstamus bei draugus apie ligonį 
tuoj pat pranešti, nurodant ligo
ninę.

Tenka nugirsti nusiskundimų, 
kad sirgo, ir draugijos narės ne
lankė, o tai atsitiko todėl, kad 
draugijai niekas apie tai nepra
nešė.

Ateity prašom pranešti valdybos 
narei — ligonių reikalams; p. N. 
žygienei, 88 John St. Cabramatta. 
N. S. W. Tel. 722899.

S.L.M. Soc. GI. D-jos 
Valdyba

davus, Lietuvių Ko-operatinė Kre
dito Draugija “Talka” persikėlė į
kitas patalpas —

295 Victoria street, Abbotsford, 
N. 9, Vic. (ponų Balčiūnų namuo
se)

Nauja “Talkos” būstinė yra vos 
trejetas šimtų jardų nuo St. John’s 
bažnyčios, kurioje sekmadieniais 
laikomos lietuviams katalikams 
pamaldos. Todėl, tautiečių pato
gumui, dabar “Talkos” raštinė bus 
atdara sekmadieniais nuo 1 iki 3 
vai. po pietų.

Minėtu laiku bus priimama indė
liai, paskolų įmokėjimai, nariais 
įstoti ir paskoloms gauti pareiški
mai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
DIREKT. JAV IR KANADOJE

Balandžio 21 d. iš Vokietijos į 
JAV-bes ir Kanadą išvyko Vasario 
16 Gimnazijos direktorius kun. Br. 
Liubinas. Gimnazijos statybos už
baigimo vajaus reikalais direkto
rius lankys lietuvių telkinius.

(.E)

Roždestvenskio armada turėjo 
plaukti aplink Afriką, pro Vilties 
iškyšulį, padarydama dvigubą ke
lią ir sugaišti daugiau laiko. Kol 
nuplaukė iki Japonijos, daug ka
reivių išmirė, dar daugiau sunkiai 
sirgo. Tad japonams buvo lengva 
juos pasitikti ir sunaikinti visą ru
sų laivyną.

Kaip ten bebūtų su Panamos ka
nalu, Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms jau laikas projektuoti iš
kasti kitą kanalą per Nikaragvą 
ar per Meksiką, nes Panamos ka
nalas jau nepajėgia aptarnauti pa
didėjusios navigacijos. (efc) 

AUKOS SOC. MOTERŲ DRAUGIJAI
Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija dė-

koja už prisiųstas aukas šiems asmenims:
/4 * Ligonių Senelių ir Poilsio

reikalams Namams
P. Burokas .................... £ 2. 0.0 £ 1. 0.0
P.p. Dryžos
P.p. Grudzinskai ».........

.................... 1. 0.0
2. 0.0

Reg. Janavičiūtė ......... ........ ........... . 10.0
p. Janulevičius .............. 5. 0.0
P.p. Jarembauskai ..................... 10.0 1.10.0
V. Juodsnukaitis 3. 0.0
P. Kazlauskas .............. ..................... 1. 0.0 1. 0.0
Dr. V. Kišonas ............. ..................... 1. 0.0 5. 0.0
K. Labutis ................. 1. 0.0
Alf. Laganskas 1. 0.0 2. 0.0
p. Lamanauskas 10.0
p. Laurinaitienė ........................t 1. 0.0
J. Kušleika .................. ............  1. 0.0 1. 0.0
A. ir L. Makauskai ..................... 2.10.0 2.10.0
Alf. Matukas .............. 5. 0.0
Alf. Matuzans ............... 1. 0.0
V. Melnikas .................. 5. 0.0
O. Osinienė .................. ..................... 2. 0.0 0
K. Pauliukėnas .............. ..................... 2.10.0 2.10.0
P. ir J. Pullinen .............. ........................ 1. 0.0 1. 0.0
S. Radzevičius .............. ................. 2.10.0 2.10.0
V. Rimkienė .............. .t.:...........  1. 0.0 1. 0.0
S. Sausaitis .................. ..................... 1. 0.0 1. 0.0
P. p. Storuliai .............. - 5. 0.0
K. Stančikas .................. ..................... 10.6 10.6
A. Simaitis .................. ..................... 10.0 10.0
p. Simboras ................ ........... 1. 0.0
A. Šimkūnas .................. 10.0 10.0
V. Šniukšta .................
p. Valiokas .................

..................... 1. 0.0
2. 0.0

Alf. Venclovas .............. ......... ........... 1. 0.0
T. ir B. Vingiliai ........ ......... ........... 1. 0.0 2. 0.0
A. Virgininkas ..............
Laima Zaremba ........ 5. 0.0

1. 0.0

P-P- x.............................. 1. 0.0
P-P- x........... ,.................
n X

10.0
10.0

:urie laiškų,Draugija taip pat nuoširdžiai prašo ir tų, 1
prašančių aukų, negavo — kiek galint D-ją paremti. Aukas
siųsti šiuo adresu: P.O. No. 8 EARLWOOD, N.S.W. Galima
ir tiesioginiai įteikti bet kuriai valdybos narei.

S.L.M. Soc. GI. D-jos Valdyba

Y. C. W. ko-operatyvo nariu, kuris 
turi universalių prekybą: įvairūs 
kambariams ir įstaigoms baldai, 
TV ir radijo aparatai, šaldytuvai, 
skalb. mašinos, grindims patiesa
lai ir visi kiti namų vidaus įrengi
mams bei apyvokai būtini reikme
nys. “Talkos” nariai, pirkdami 
šiame ko-operatyve įvairias prekes, 
gaus didelių nuolaidų.

Y.C.W. Ko-operatyvo prekyba 
yra 157 A’Beckett St., Melbourne, 
City.

Visais reikalais informacijas tei
kia sekmadieniais “Talkos” būsti
nėje budintis valdybos narys.

Lietuviu Ko-op. Kredito D-jos 
"Talka” Valdyba

ŽYDŲ 
KONGRESAS

žydų kongrese balandžio pirmo-- 
mis dienomis Vašingtone dalyvavo 
500 delegatų atstovavusių 24 žydų 
organizacijas J A V-se. A. Teismo 
narys ir buvęs JAV darbo sekre
torius A. Goldbergas pareiškė, kad 
diskriminuodama žydus Sovietų 
Sąjunga pažeidžia J T Organizaci
jos chartų ir visame pasaulyje ga
liojančias Žmogaus teises.

Kongresas, nutaręs į žydų per
sekiojimą Sovietijoje atkreipti viso 
pasaulio dėmesį, pažymėjo, kad 
Maskva sistematiniai siekia pa
naikinti žydų tikėjimą. Iš viso So-
vietijoje žydų esą apie tris mi- 
lionus.

Kongreso atstovams buvo išda
lintas “faktų sąrašas” — šalia ki
tų priekaištų žydų klausimu iškelti 
tokie Kremliaus darbai persekio
jant žydus: 1. per pastaruosius 
septynerius metus buvo likviduotos 
396 sinagogos, naujų atidaryta ne
daugiau 96; 2. draudžiama leisti 
žydų maldų knygas, šventraščius 
ir kalendorius; 3. draudžiamas 
žydų išemigravimas iš Sovietijos;
4. kai rusams — ortodoksams ir 
baptistams leidžiama turėti centri
nes organizacijas, tai draudžiama 
žydų tikybinei bendruomenei; 5. 
per paskutinius 5 metus neišleista 
nei viena knyga hebrajų kalba, ne
leidžiama tą kalbą naudoti moky
mo tikslams; 6. žydams neįma
noma mokytis žydų istorijos ir ru
sų kalba.

Kongrese nutarta kreiptis į prez. 
Johnsoną prašant, kad jis darytų 
žygių dėl antisemitizmo Sovietuo
se. Balandžio 7 d. prašymas per
duotas Valst. sekretoriui D. Rus- 
k’ui. (E)
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SPECIALIAI MŪSŲ PASTOGEI

ŽODIS IŠ AMERIKOS
RAŠO JONAS ŠOLIŪNAS, U.S.A.

(Žiūr. pradžia M.P. Nr. 17)

NEVER ON SUNDAY

Ligi šiol mūsuose vyravo nuo
monė, ir tradicija, kad sekmadie
nio žaidimo lygis nukentėdavo 
nuo susipažinimo šokių, nemie
gotų naktų. Tik ne šį kartą.

Gausiai susirinkusi sekmadie
nio popietėj publika buvo liudi
ninkė kovų, kokių niekad nebu
vo.

Vyrų grupėje pirmosios rung
tynės dėl trečios vietos aikštėn 
išvedė Čikagos Lituanicą prieš 
Detroito Kovą. Abu vienetai ne
daug rūpinosi gynimu, ir todėl 
matėme fantastiškai greitą su ge
rais metimais žaidimą. Abu pen
ketukai išnaudojo savo tūzus. 
Publika žavėjosi Lituanicos Var
no ir Jesevičiaus metimais bei 
Detroito Kovo Dziko, Čekausko 
ir Butkos visapusišku žaidimu.

Lituanica, deja, spartos neiš
laikė, ir Kovas laimėjo 114:106.

Rungtynių dėl trečios vietos 
techniškos pasekmės:

Detroito Kovas:
Čekauskas — 36 t., Dzikas 

29, Butka 21, Staniulis 9, Skir- 
gaudas 7, Alantas 5, Viskantas 
2 ir Barčius 2.

Čikagos Lituanica:
Varnas 49, Jesevičius 22, Mik- 

riaitis 12, Kamarauskas 12, Ger
manas 6, Kaunas 3, Dirvoms 2.

Baigminės vyrų klasės rung
tynės nebeturėjo tokio spalvin
gumo, tačiau buvo įdomios, nes 
abi komandos kovojo gana kie
tai.

/
Aušra pasižymi savo ūgiu ir 

gerais gynikais. Nuo skaudaus 
pralaimėjimo ir tegelbėjo tik to
limi Jankausko bei Sedlicko me
timai. Prie lentų Aušros metimus 
užblokuodavo Slamčinskas. Me
todiškas, komandinis žaidimas 
Gintarą vėl pavainikavo meiste
riu.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 26 1768
(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 žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 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 visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir m** 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

>♦< SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
♦: Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto-
I1' mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra

dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:

ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. TeL: 45-6629.

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.

PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. TeL: 635-9728.

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

’♦! 557 Hunter St. Tel.: B 3596.
i NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES,
A 93 Northumberland St., Wiekham, tel.: 61-5180.
$ MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
* 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
0 PERTH, WA.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
% 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

Daugelio nuomone, Gintaras 
jutų pajėgus nugalėti ir rinktinę, 
buvusią Pietų Amerikoje. Mūsų 
krepšinio aikštėje Gintaras šiuo 
metu išsiskiria ne tik savo paski
rais žaidikais, bet taip pat ko
mandiniu žaidimu ir geru vado
vavimu.

TECHNIŠKOS PASEKMĖS
Water būrio Gintaras^

Cirila 18, Jasinskas 18, Bažė- 
nas 18, Švelnys 16, Adzimas 14, 
Slamčinskas 4.

Toronto Aušra:
Sedlickas 23, Skilnykas 20, 

Jankauskas 16, Serafinas 4, Pet
raitis 4, Buntinas 2.

STAIGMENA LITUANICA!

Paskutiniaisiais metais Čika
gos Lituanicos jauniai karaliavo 
visur. Daugelis net neabejojo, 
kad ji ir šiemet pasipuoš nugalė
tojo laurais. Iš aštuoneto jaunių 
komandų nė viena nebuvo pas

tumdėlė, nes visi buvo tvirto su
dėjimo.

Siaurės Amerikoje jaunių krep
šinio klasė dažnai savo žaidimu 
nedaug atsilieka nuo vyresniųjų. 
Todėl ir rungtynių pasekmės nie
ko nestebina.

Pirmame rate Lituanica nesun
kiai įveikia Kennebunk Port 
pranciškonų šv. Antano ginųia- 
zijos Nevėžį 102:82, Kanados 
jaunių meisteris supliekia Čika
gos Nerį 92:69, Worcesterio 
Vytis nugali Cleveland© Žaibą 
102:89, o Aras šiaip taip išsi
krauto prieš Toronto Aušrą 
59=48.

Pusiaubaigmėje Lituanicos ug
nis pasidaro perdaug Hamiltono 
Kovui ir pastarasis suklumpa 
prieš Lituanica 77:86.

Kitoje pusėje Aras ir vėl turi 
sunkią duoną prieš greitą Wor
cesterio Vytį, tačiau išpeša užtik
rintą pergalę 79:73.

Ir štai sekmadienį susitinka 
amžini priešininkai kaimynai či- 
kagiečiai Lituanica prieš Arą.

ui # < :«*s M »»»•’.

Jaunių A klasės pirmenybių nugalėtojai — Chicagos Aro 
krepšininkai. Klūpi, iš kairės į dešinę: V. Kazlauskas, Eug. 
Burkauskas, V. Savičius, B. Schraderis, L. Savičius, Ed. Bur- 
kauskas. Stovi iš kairės į dešinę: A. Nausėdas — komandos 
vadovas, B. Naurich, K. Kuraitis, J. Kazlauskas, P. Grigaitis, 
J. Ališauskas, A. Literskis, V. Markas.

Nuotr. J. Grigaičio

KUN. A. MILUKAS
(Atkelta iš psl. 4)

Jis buvo tolerantingas ir rėmė 
kiekvieną darbą, kuris tik stiprino 
mūsų tautą ir kėlė švietimą. At
vykus Amerikon korporacijos "Neo 
Lithuania” atstovams aukų savo 
statomiems rūmams Kaune rinkti, 
kun. A. Milukas juos nuoširdžiai 
priėmė, sudarė aukų rinkliavos 
planą. Buvo surinkta 10.000 dol.

VI. Mingėla, parašydamas šią 
monografiją, iškėlė kun. A. Milu
ką iš užmiršties ir įamžino šio di
delio Lietuvos patrioto, šakoto 
veikėjo darbus ir, gyvenimą. Kny
ga išleista dailiai, kreidiniame po
pieriuje, dail. Jurgio Juodžio pa
puoštu aplanku, gausiai iliustruo
ta. Joje sukaupta daug medžiagos, 
įvairių dokumentų. VI. Mingėla at
liko didelį ir labai reikšmingą dar
bą lietuvių tautai, taip vaizdžiai, 
gyvai nušviesdamas rašytojo, žur
nalisto, publicisto, dvasininko, 
švietėjo visuomenininko, paskaiti
ninko, apologeto, istoriko, redak
toriaus, spaudos apaštalo kun. A. 
Miluko darbus ir gyvenimą.

Knygai pasirodžius, autorius su
silaukė gražių atsiliepimų. Jų vie
ną kitą čia paminėsime. Rašytojas 
Faustas Kirša atsiliepia: “Ačiū už 
gerą knygą. Ją perskaičiau kaip 
poemą. Labai patiko. Tiek daug 
pririnkta medžiagos! Kai sakau 
patiko, turiu galvoj literatūrinį 
vaizdą, paties dvasinius polėkius 
parodyti gyvą žmogų. Ačiū už ma
lonumą, kurį pajutau beskaityda
mas paties kruopštų darbą.’

Prof. J. Eretas iš Šveicarijos 
rašo: "Sveikinu jus su ištverme 
ir pasiryžimu, su atsidavimu savo 
darbui. Tai tikrai vertingas įna
šas į mūsų monografiką. Jums pri
klauso tikra padėka. Duok Dieve, 
kad mūsų visuomenė atatinkamai 
šią knygą įvertintų, o taip pat ir 
jūsų pasišventimą. Sveikinu!.”

Kalbininkas Pr. Skardžius pa

Žiūrovų simpatijos Aro pusė
je. Ir kaip jų nesigailėsi: visi arie- 
čiai prieš Lituanicą kaip mažu
liai prieš tėvus. Tačiau, pasiro
do, vaizdas gali labai suklaidin
ti.

Pirmą tašką pelno Lituanica. 
Tai ir, buvo paskutinis kartas, 
kada Lituanica vedė. Aras ko
vojo kaip niekad. Aras pasiūlo 
spartą, Lituanica bando laikytis, 
tačiau pas ją jaučiama nemiego
tų naktų įtaka. Aras neatleidžia. 
Puslaikis net 41:31 Aro naudai. 
Aras ir toliau neatleidžia. Atro
do, kad jis užmiršo Lituanicos 
ūgį, gerus metimus ir publikos 
susižavėjimą. Brolių Burkanskų 
pilna aikštė. O jų tik du. Bet taip 
norėtųsi, kad tokių kamuolio vai
dytojų būtų pilna aikštė. Žiūro
vus Burkanskai užbūrė, o Litu- 
anicai apsuko galvas ir pasmerkė 
pralaimėjimui. Galutinė pasekmė 
81:77 Aro naudai.

Šių pirmenybių metu buvo 
pravestos ir jaunių B klasės bei 
moterų ir mergaičių klasių var
žybos. Čia daug susijaudinimo 
nei didelio dėmesio rungtynėms 
nebuvo. Jau keletas metų mote
rų grupės varžybose vyrauja to
rontiškės, nes kitur mūsų mote
rys krepšiniu nesidomi. Čia To
ronto Aušra nugalėjo Toronto 
Vytį 52:42. Mergaičių grupėje 
pirmoji vieta teko taip pat To
ronto Aušros I-jam penketukui.

Bendrai, krepšinio varžybos 
buvo sėkmingos. Žiūrovų daug, 
geras žaidimo lygis, puikus, prie
auglis ir rūpestingi vadovai lai
duoja mūsų krepšiniui tolimesnį 
ir dar šviesesnį rytojų.

ŽUVO LIETUVIS 
SPORTININKAS

Brazilijoje, Campinas mieste 
automobilio nelaimėje žuvus lietu
viui sportininkui, Švietimo Minis
terijos Fizikas ir Sporto Departa
mento inspektoriui Valdemarui 
Blatkauskui, apie velionį plačiai 
rašė visa Brazilijos spauda. Jis 
buvo geriausias Brazilijos krepši
nio žaidėjas tos šalies rinktinėje. 
“Argentinos Liet. Balsas” pažymi, 
kad Blatkauskas laikęs paskuti
nius egzaminus teisių fakultete. 
Už pasižymėjimų sporte dar 1959 
m. Brazilijos buv. prezidentas dr. 
Kubitschek Blatkauską buvo apdo
vanojęs aukščiausiu Garbės Ordi
nu. (E) 

sisako: "Nuoširdžiai ačiū už at
siųstą knygą — padarytas didis 
darbas ir didžiai naudingas. Tai 
rodo, kad ir nelengvose aplinkybė
se, su ryžtingumu galima daug ko 
pasiekti. Visu Tamstos darbu ga
lime didžiuotis.’

Sofija Ambrozienė įvertina: 
“Knygą perskaičiau ir esu sužavė
ta, kad į tokią sausą medžiagą 
Jūs sugebėjote įkvėpti sielos — 
gyvybės ir tuo padarėte ją gyvą, 
vaizdingą ir tokią įdomią, kad nuo 
jos negalima atsitraukti visos kny
gos neperskaičius. Su didžiausiu 
malonumu ir didžiausiu džiaugsmu 
perskaičiau ir ją siunčiu savo sū
nui į Australiją.”

Rašytojas Petras Babickas rašo: 
“Jūsų vertingą knygą apie kun. 
A. Miluką gavau ir su didžiausiu 
smagumu perskaičiau ir sveikinu 
Jus atlikusį didelį lietuvišką dar
bą”. ,

Pedagogas V. Čižiūnas įvertina:

SVARBUS PRANEŠIMAS

Sydnėjaus svečių priėmimo ko
mitetas praneša, kad Amerikos 
lietuvių sportininkų priėmimui 
pasiruošiamieji darbai eina pil
nu spartumu.

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 stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.SlW.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjitnui. Mes kalbame vokiškai.
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Redaguoja: Antanas Laukaiti*

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

Šachmatai
15.4.64 antrame rate A kl. Vytis 

I, žaisdama be buv. steito čempiono 
L. Hortono ir R. Arlauskui žai
džiant pirmoj lentoj išloštoj padė
ty atidavus per neapsižiūrėjimą 
karalienę, pralošta Norwood II 
santykiu 2:3. Tai pirmas pralai
mėjimas 2 metų laikotarpy. A kl. 
Vytis II laimėjo prieš stiprią Uni
versiteto komandą 3:2 rezultatu. 
Išlošė A. Kuntala, V. Opulskis ir 
P. Savenis. Galėjo išlošti ir P. Lu
košiūnas ir A. Markevičius. Pir
masis pradėjo 20 minučių vėliau, 
kol sutvarkė 3 komandų formalu
mus ir baigmėje turėdamas figūrą 
viršaus dėl laiko stokos turėjo pra
lošti. A. Markevičius dėl darbo 
beveik pusvalandžiu atvyko vėliau. 
Pralošė silpnesniam priešui.

B kl. Vytis nugalėjo Elizabeth 
5:0. Laimėtojai: R. Umeris, S. 
Reivytis, K. Cieminis, J. čižauskas 
ir V. Baltutis.

22.4.64 antrame rate Vyties A 
Rezervo komanda prieš stiprią 
Port Adelaide sulošė 2š:2š. Pra
lošė A. Kammer ir M. Šertvytis; 
laimėjo J. Hartovanyi ir B. Sla- 
monas, lygiom sulošė R. Baranaus
kas. C kl. triuškinančiai nugalėjo 
stiprią Blackwood komandą 5:0.

Adelaidės "Vyties” jaunosios krepšininkės. Nuo
traukoje iš kairės klūpo: G. Krivickaitė, B. Latvė- 
naitė, V. Jucytė, komandos kapitonė A. Krivickai
tė. Stovi iš kairės-- R. Germanaitė, N. Vyšniauskai
tė, komandos treneris A. Merūnas, B. Kmitaitė ir 
M. Lapienytė. (Apie šią komandą plačiau buvo ra
šyta M.P. Nr. 16).

Nuotrauka: P. šatkaus

“Sveikinu! Monografija parašyta 
išsamiai, nepaprastai kruopščiai. 
Darbui skirta daug širdies, kas be 
galo svarbu. Tai yra meilės Di
džiam Lietuviui vaisius!”

Knygą teigiamai įvertino ir visa 
eilė kitų rašytojų bei žymių žmo
nių bei recenzentai radio valandė
lėse.

VL. MINGĖLA — KUN. AN
TANAS MILUKAS.

Jo gyvenimas ir darbai. Detroi
tas, Mich. 1962 m. 384 pusi.

Gaunama: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vic. Kai- 
na 2.14.0.

Žemiau išvardiname lietuvių 
organizacijas bei pavienius as
menis, kurie atėjo į pagalbą: 
Sydnėjaus “Dainos” choras, va
dovaujamas muz. K. Kavaliaus

Adelaidėje
Taškus laimėjo J. čižauskas J. 
Kleinauskas, V. Baltutis, V. Kon- 
dratas ir C. Savenis. Pažymėtina 
C. Savenio pažanga: C klasėje jis 
eina be pralaimėjimo ir taip pro. 
gresuodamas greit įžengs į B kla
sę. Sveikintinas ir P. Savenio lai
mėjimas prieš Pietų Australijos 
čempioną.

Taip pat pažymėtini laimėjimai 
vasaros turnyre: Vyt Opulskis A 
kl. grupėje pasidalijo pirmą vietą 
su G. Bienert, o K. Cieminis B kl. 
grupėje užėmė antrą vietą, nors 
nebaigęs turnyro išvykti turėjo į 
Woomerą. Abu gavo gražias do
vanas. Velykų turnyre R. Bara
nauskas, lošęs tik Vieną dieną, su
rinko lit. Su stipriausiu A kl. lo
šiku sulošė lygiom. Gaila, kad dėl 
nenumatytų aplinkybių turėjo pa
sitraukti iš turnyro. K. Cieminis 
irgi pasirodė pagirtinai.

Vyties ruoštame Velykų žaibo 
turnyre, kuriame galėjo dalyvauti 
visi Pietų Australijos geriausi žai
dėjai, P. Lukošiūnas pirmoj gru
pėje užėmė antrą vietą ir grand 
finale ketvirtą.

Pažymėtina, kad visos penkios 
Vyties šachmatų komandos pirme
nybėse yra pirmaujančios. g.

ko, Socialinė Moterų Draugija
— pirm. A. Baužienė, Skautai
— vad. J. Zinkus, Tautinių šo
kių grupė — vad. M. Osinaitė 
-Cox, A. Plūkas — salių papuo
šimo darbe, E. Karpavičius — 
fotografas.

Ta pačia proga pranešame, 
kad bus reikalinga priėmime pas 
miesto burmistrą lietuvaičių su 
tautiniais rūbais, kurios atstovau
tų Sydnėjaus lietuvius. Maloniai 
prašome lietuvių ponias ir pane
les, kurios turi tautinius rūbus 
pranešti savo pavardes komite
to nariams. Priėmimas pas mies
to burmistrą ir sutikimai aerod
romuose bus filmuojami, todėl 
mūsų visų pareiga dėti pastan
gas, kad būtume visur skaitlingai 
atstovaujami. Priėmimai vyks 
darbo dienomis, todėl ir susida
ro sunkumų surasti, kurios au
kotų savo laiką šiam bendram 
reikalui.

Komitetas prašo prisidėti au
komis Amerikos lietuvių sporti
ninkų kelionės apmokėjimui. Au
kas renka Sydnėjaus (visų trijų) 
Apylinkių Valdybos ir visi komi
teto nariai.

Svečių priėmimo komitetas 
(Sydney)

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI
“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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CHORO REIKALAI
Balandžio 19 d. įvyko metinis 

Geelong Lietuvių Choro narių su
sirinkimas. Jam pirmininkavo p.
J. Gailius. Choro valdybos pir- 
kas p. Dr. S. Skapinskas plačiai 
apibūdino valdybos ir choro veiklų. 
Valdybai drauge su choro dirigen
tu p. M. Kymantu energingai dir
bant choras išaugo iki 30 choristų. 
Šiuo metu rudeninės ligos choristų 
eiles laikinai sumažino ir išskyrė 
iš mūsų tarpo ponių Braželienę ir 
ponių Cerekavičienę. Choro valdy
ba iv visas choras linki ligonėms 
ištvermės ir greit pasveikti, kad 
vėl kartu darniai dainuotume. Į 
choro eiles dar įsijungė šie nauji 
asmenys: p. V. Brazdžionis, p. Me
delienė, p-lė Medelytė, p-lė Ska- 
pinskaitė ir p-lė Aleksiūnaitė. Tai 
džiuginantis reiškinys choro eilėse 
matyti lietuviškų “atolų”. Vien
balsiai susirinkimas prašė, kad 
valdyba pasiliktų dirbti ir kitiems 
metams, bet ši nesutiko. Teko pra
vesti rinkimus, ir balsų dauguma 
į choro valdybų išrinkti šie asme
nys: pirmininke p. Lipšienė, sek
retorium p. Šrederis ir iždininku p. 
Saldukas.

Naujai valdybai senoji palinkėjo 
geros sėkmės. Po susirinkimo to
liau vyko choro repeticija ir už
baigta Tautos Himnu.

Choro valdybos dabartinis ad
resas: O. Šrederis, 15 Wolsely Gr., 
North Geelong, Vic.

P. S-as

’♦< GEGUŽIO 16 D., FATHER J O’RELLY MEMORIAL AUDITORIUM,
R
$ \ PARK RD. AUBURN
a
v$ įvyks Sydnėjaus skautų ruošiamas tradicinis

| KAUKIU BALIUS - KARNAVALAS 
>2
£ GROS PUIKI EUROPIEČIŲ ŠOKIŲ KAPELA.

>; VEIKS TURTINGAS SKAUTŲ ŽIDINIO BUFETAS.
Programoje dalyvauja baleto šokėja p-lė Renata Šapronaitė irkt.

Įėjimas 15 šil. Pradžia 7 vai. vak.

H - “AUŠROS” TUNTAS
>; B .

Tokios.. < ■. i

Kiek kainuoja lietuvybė? Vienas 
bendruomenės narys apskaičiavo 
(jis pats aktyviai liet, gyvenime 
nedalyvauja), kad jo žmona, ak
tyvi ir kūrybinga kultūrininkė, 
vien tik lietuviškiems reikalams 
per metus išleidžianti virš 200 
svarų. Tai didelis pinigas. Ger
biame tuos, kurie nesiskaito su iš
laidomis, kad tik lietuviškasis gy
venimas kaip nors bujotų, bet yra 
tokių, kurie beveik nieko neskiria 
lietuviškiems reikalams. Tačiau ne 
išleistos sumos yra lietuvybės 
mastas. Tie, kurie ant lietuvybės 
aukuro padėjo gyvybes arba ilga
metes kalėjimų bei trėmimų au- 
kas, manyčiau, tie aukojosi šiam 
tikslui daugiau, negu kad būtų 
prisidėję materialiai patys nuo to 
nieko nenukentėdami ir net tų iš
laidų didžiai nejausdami.

Pereitų pirmadienį Sydnejuje 
įvyko estų dailininko E. Aavik or
ganizuotas Symposium, kurio metu 
pats organizatorius kalbėjo apie 
dail. M. K. Čiurlionį, Dr. Berger 
apie dail. Kandinski ir vėl E. 
Aavik apie meno srovę kreativiz- 
mų. Dalyvių šiame įdomiame pa
rengime buvo skystai, nors kvieti
mų išsiuntinėta daug. Iš lietuvių 
dalyvavo tik dail. A. Šimkūnas ir 
Mūsų Pastogės atstovas. Ta proga 
susirinkusiems buvo parodyta M.
K. Čiurlionio kūrinių reprodukci
jos (išleistos okupuotoje Lietuvo
je) ir pademonstruota iš plokšte
lės Čiurlionio etiudai ir nokturnai 
(pianistė Miss D. Oldham).

Nors ir buvo kreiptasi į lietu
vius, kad pakalbėtų apie M. K. 
Čiurlionį, bet tokių neatsirado.

SPECIALISTAS

vaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūši 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swantton Sit., 
Melb., C.I. (Priešai* Melbourne* Town Hall)

Tel. 63-2231

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS

Pereitų šeštadienį, balandžio 25 
d. p. p. Skorulių namuose įvyko 
Sydney Plunksnos Klubo posėdis, 
kuriame pagrindiniu pranešėju bu
vo p. Vyt. Skrinska, kalbėjęs tema 
“Koks turėtų būti Krašto Tarybos 
suvažiavimas”. Tema buvo gana 
aktuali ir prelegentas patiekė gana 
originalių minčių ir pasiūlymų. 
Po gyvų diskusijų Plunksnos Klu
bas kreipėsi į prelegentų, kad jo 
mintys būtų paskelbtos “Mūsų 
Pastogėje” kaip diskusinė medžia
ga skaitančiai ir bendruomenės 
reikalais besidominčiai visuomenei. 
Tikimės, kad p. V. Skrinska šitai 
netrukus padarys.

Iš klubo einamųjų reikalų svars
tyta klubo leidinio klausimas. Nu
tarta toki klubo leidinį paties klu
bo lėšomis išleisti. Į redakcinę ko
misijų įeina: Dr. V. Doniela, A. 
Gasiūnas, V. Kazokas, Dr. A. Mau- 
ragis ir Vacį. Šliogeris.

Plunksnos Klubas taip pat nuta
rė surengti viešų 100-to metų spau
dos uždraudimo Lietuvoje sukak
ties minėjimų. Minėjimas derina
mas su birželio išvežimų minėjimu 
ir įvyks birželio 21 d., sekmadienį, 
Bankstown Liet. Namuose. Šis 
minėjimas rengiamas jungtinėmis 
jėgomis su Tautos Fondo Atstovy
be.

Be to, į Plunksnos Klubų nariais 
nutarta pakviesti dail. Leonų Ur
bonų ir agr. St. Baltramijūnų.

tokelės
Šiandie dar vis tebėra mūsų Har

pe tokių kurie neskiria senųjų lai
kų nuo dabarties ir neįvertina spe
cialių aplinkybių. Sakysim, kad ir 
su spauda: kaip dabar atrodo, mū
sų žmonės savo spaudą nepapras
tai vertina ir prie jos gyvybiškai 
prisirišę. Tai liudija faktas, kad 
čia būdami tokie neskaitlingi įs
tengiame pakenčiamai išlaikyti net

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Marija Statkuvienė, Cabramatta 

apyl. p-ko žmona ir buv. pernai 
Spaudos Baliaus vyr. šeimininkė 
po sėkmingos operacijos gydosi 
Liverpool ligoninėje. Linkime greit 
pasveikti, nes Spaudos Balius jau 
netoli!

★

Balandžio 26 d. Bankstowno 
Kult. Taryba surengė jaukų priė
mimų “Žydinčio lankų vėjo” spek
taklio statytojams ir talkininkams. 
Oficialių dalį pravedė Mindaugas 
Šumskas. Šiltai jaunuosius teat
ralus ir Kult. Tarybų pasveikino 
Krašto V-bos p-kas p. Jonaitis. Dar 
šia proga kalbėjo p.p. Grinienė 
(veikalo režisorė), Saudargienė, 
Reisgienė, Skorulis (“Atžalos” va
dovas), Bankstowno apyl. p-kas A. 
Lelešius, “M.P.” redaktorius.

★

Šiame numeryje vėl leidžiama 
“Mažųjų Pastogė”, kuri ne tik 
mažųjų, bet ir suaugusių tarpe 
įgyja vis didesnio populiarumo. 
Šį “M. P.” numerį užpildo dau
giausia Bankstown savaitgalio mo
kyklos mokiniai. Būtų gerai, kad 
ir kitos mokyklos organizuotų vai
kų rašinėlius ir siųstų “Mažųjų 
Pastogei”.

★

ĮDOMUS BANKSTOWNO 
NAMŲ BALIUS

Bankstowno Liet. Namai pasku
tiniu metu pasidarė Sydney lietu
vių centras. Tiesų sakant, čia 
vyksta šiuo metu visas Sydnejaus 
lietuvių kultūrinis gyvenimas, ša
lia to ir pramogų paskutiniu metu 
Bankstowne rengiama apsčiai, štai 
balandžio 25 d. pati Bankstowno 
Liet. Namų Valdyba surengė savo 
metinį parengimų — balių, kuris 
savo originalumu išsiskyrė iš visų 
kitų Sydney lietuvių pramoginių 
parengimų. Tiesa, įėjimo kaina ir
gi nebuvo kasdieniška — po vienų 
svarų asmeniui. Tačiau už tai da
lyvis gavo ne tik teisę dalyvauti 
vakaro pramogoje, bet ir vakarienę 
ir dar priedo alaus butelį. Taip 
pat aštuonių žmonių stalas ton pa- 
čion sųskaiton gavo po butelį bran
dy.

Žinoma, kam to neužteko, galėjo 
daugiau pats pasirūpinti savo ini
ciatyva. Svečiai buvo aptarnauja
mi taip, kad nereikėjo patiems bė
gioti į bufetų ir eiti su lėkštėmis 
per salę prie savo stalų.

Vakaro programoje grojo pui
kus orkestras ir dar p. A. Pluko 
“ansamblio” pasirodymas, kuris, 
nors ir trukęs apie 20 minučių, bet 
buvo labai originalus ir visus va
karo dalyvius tikrai sužavėjo. Tai 
buvo bene pirmas parengimas, kur 
taip gražiai pasistengta respektuo
ti savo svečius. Gal būt Bankstow
no Liet. Namų Valdyba iš šio va-
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du stambius savaitraščius, neskai
tant lokalinių laikraštėlių. Atsime
nant} kad liet, spauda leidžia
ma ne pasipelnymo tikslais, bet 
grynai idealistiniais, atsiranda 
mūsų tarpe žmonių, kurie eina iš 
šeimos į šeimą piršdami vieną 
laikraštį ir ragindami neskaityti 
kitokio laikraščio. Mano nuomone, 
kiekviena laisvajame pasaulyje iš
einanti liet, spauda, jeigu ji nėra 
bolševikinėje tarnyboje, yra idea
listiškai lietuviška ir čia neturėtų 
būti jokios konkurencijos. Justus

Beveik visus žinome, kurie studi
juoja augštosiose Sydney mokyk
lose, bet yra visa eilė tokių, kurie 
lanko specialius kursus. Teko pa
tirti, kad šiais metais pradėjo stu
dijuoti Technikos kolidže elektro
technikų Algis Bučinskas ir ponia 
V. Laukaitienė ortopedijų. Gal 
būt yra ir daugiau besiruošiančių 
specialybei tegu ir ne universite
tuose. Ar nereikėtų tokių pakvies
ti į studentų sųjungų, ypač tų, ku
rie turi brandos atestatus ir siekia 
augštesnės specialybės?

★

Kų tik įšėjo iš spaudos Antano 
Skirkos pasakojimų ir legendų 
knyga “Kur bėga Šešupė”. Išleido 
“Mintis” Sydnejuje. Leidykla au
toriui įteikė pirmuosius knygos 
egzempliorius kaip tik jo 50-to 
gimtadienio dienų. Sveikiname au
torių su knyga ir gimtadieniu!

★

L.B. Kultūros Fondas Ameriko
je išleidžia Jono Minelgos eilėraš
čių rinkinį vaikams “Labas rytas, 
vovere.”

★

Balandžio 26 d. p. p. Petrauskų 
namuose įvyko Sydney lietuvių gy
dytojų ir dantų gydytojų draugijos 
susirinkimas, čia buvo aptarti 
draugijos reikalai, išklausyta Dr. 
L. Petrausko pranešimas apie gy
venimų ir darbų N. Gvinėjoje, kur 
jis išdirbo virš dešimties metų, 
vėliau draugiškai pasivaišinta ir 
pabendrauta. Ku-ka

000000000000000000000ooe

Remkime savą 
spaudą 

karo ir neturėjo didelio pelno, bet 
savo tokiu gražiu mostu dalyvius 
tiesiog pirkte nupirko. Belieka tik 
pasidžiaugti tokia gražia išmone, 
kuri gal paskatins ir kitus rengė
jus daugiau kreipti dėmesio į savo 
ruošiamus parengimus. d.

SKAUTAI RUOŠIA KAUKIŲ 
BALIŲ

Jau giliai įėjo į Sydnėjaus pa
rengimų tradicijų, skautų ruošia
mas kaukių balius. Šiais metais 
jis bus Father J O’ Relly Memorial 
Auditorium, Auburne.

Atrodo, tai vienintelis atskiras 
skautų ruošiamas parengimas sve
čių palinksminimui. Gera proga 
sutikti rečiau ir toliau gyvenančius 
pažįstamus ir šiaip praleisti vaka
rų savųjų tarpe.

Praėjusiais metais, kaukiu ba
liuje buvo apie 300 svečių. Šiais 
metais, didesnėje ir arčiau miesto 
centro esančioje salėje galės su
tilpti žymiai daugiau svečių.

Iš gauto pelno “Aušros” tuntas 
išsilaiko atlikdamas visus pinigi
nius įsipareigojimus ir neapkrau
nant mokesčiais mažųjų skautų.

Vien stovyklavietės žemės mo
kesčiai metams prašoka £50.0.0.

Skautas

BOKIME SVEIKI

C I T R I N A
Citrina yra ne tiktai prieskonis, 

bet ir maistas, ir vaistas.
Žiemos metu sušiurpusiam žmo

gui nėra naudingesnio ir geresnio 
geradario kaip karštos arbatos su 
gaivinančia citrina.

Nuo senovės laikų iki šiol citri
na yra vartojama kaip vaistas 
skorbuto gydymui. Citrina ne tik
tai gydo, bet ir apsaugo žmogų 
nuo skorbuto.

Ir viduriams citrina yra sveika, 
nes gesina karštį viduriuose ir 
švelniai minkština užkietintus vi
durius. Be to, citrina gerai veikia 
į kepenis ir pagelbsti geriau veikti 
tulžies pūslei.

Citrininė rūgštis kūne oksiduo
jasi ir tuomet pavirsta į šarmų 
(alkalinų), o šarmas naikina — 
neutralizuoja kitus kūne atsiran
dančius actus. Taigi, kurių kūno 
sistemoje randasi perdaug acto, tai 
apsimoka dažniau citrinos vartoti.

'Daugelis vartoja sodų bikarbo
natų arba magnezijų, kad numal
šintų rėmens graužimų, kad neut
ralizuotų skilvyje rūgštis, bet tai 
tik sveikatai gali pakenkti. Kas 
perdaug vartoja sodų bikarbonatų 
ar kitokius alkalinius, gali gauti 
alkalozę ir sutrikdyti inkstus. Be 
to, alkalinai chemikalai naikina 
kai kuriuos vitaminus, ir bevarto
jant perdažnai sodų, kūnui gali 
pristigti svarbių vitaminų. O cit
rina vitaminų nenaikina; faktinai 
citrina turi savyje ir kūnui teikia 
daug vitamino C.

Citrina , pagelbsti inkstams ge
riau veikti. Tiesa, citrina inkstų 
ligos nepagydo, tačiau daugeliui, 
turint chroniškų inkstų ligų, var
toti citrinų yra naudinga.

Ir širdies ligų turint, ypač jei

į; NEPRALEISKITE PROGOS! "
- • Seni, maži, jauni, paaugę, dideli — visi į ;;

METINI STUDENTŲ BALIŲ,
- • I 4 ’

•• KURIS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL, PENKTADIENĮ
:: GEGUŽES 22 D. 8.00 VAL. VAK.

” BUS įdomi programa
G- R O S “Flamingoes” kontinentalinis orkestras *;
VEIKS Gausus studentų motinų bufetas *

“ Stalus užsisakykite pas: H. Malakūuą, R. Žižytę JW 3589, J. Paragytę 46 3955
•• K. Kazlauską 34-9597 ir LF-1882. ;;

PAŽANGA

Italų rašytojas Carlo Biazzi bu
vo nuvykęs į literatų suvažiavimų 
Leningrade. Aprašydamas savo 
kelionės įspūdžius laikrašty “Štam
pą”, pasakoja kaip vienoje spau
dos konferencijoje sovietų laik
raštininkas, norėdamas padaryti 
įspūdį apie pažangų Rusijoje, 
pasigyrė, kad Tūlos apylinkėse, 
kuri XIX šimtmečio pabaigoje te
buvo tik vienas rašytojas, dabar 
rašytojų sųjungoje jau turima 25 
narius. Anglų delegatas tų sovietų 
laikraštininkų paklausė:

— Galima būtų patirti, kaip 
vadinosi tasai prieškarinis rašyto
jas?

— Levas Tolstojus, — atsiliepė 
sovietų laikraštininkas.

— Ačiū, — padėkojo anglas ir 
atsisėdo kėdėn.

Pranešimai
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Sydney lietuviai studentai kvie

čiami į metinį studentų susirinki
mų gegužės 9 d. Bankstowno Liet. 
Namuose 1 vai. p. p... Čia bus ap
tarti Sųjungos skyriaus reikalai ir 
renkama nauja skyriaus valdyba. 
Visi studentai ir ypač šiais metais 
pradėjusieji kviečiami aktyviai 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PRANEŠIMAS
ADELAIDIŠKIAMS

Visos Adelaidėje veikiančios Lie
tuviškos organizacijos bei sambū
riai, prašomi pranešti savo valdy
bų sųstatų ir oficialų valdybos ad
resų, A. L. B. Adelaidės Apylin
kės Valdybai.

Pageidaujama, kad prašomos 
žinios būtų suteikta kaip galima 
greičiau.

A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

yra širdinė stenozė tai citrina var
toti yra naudinga, nes citrina pa
daro kraujų tokį, kad širdžiai yra 
lengviau pompuoti.

Citrininė rūgštis turi antikoagu- 
lacinę ypatybę, veikia taip, kad 
galima reguliuoti kraujo krekėji- 
mo tempų. Daugiau citrinos varto
jant, mažiau kraujas krekėja. O 
tai labai svarbu moterims žinoti. 
Jei mėnesinės yra labai skaudžios 
ir jei tuo metu kraujo antplūdis 
yra menkas, tai citrinos vartoji
mas su karšta arbata palengvina 
spazminius skausmus. Karšta ar
bata su citrina kartais lyg stebuk
linga palaima sumažina kenčian
čiai moteriai spazmus. Tačiau mo
terys, kurios mėnesinių metu ne
tenka daug kraujo, privalo nevar
toti citrinos bei kitokių citroninių 
vaisių, nes nuo citroninės rūgšties 
bus daug didesnis kraujo plūdimas.

Susirgus slogomis, yra naudinga 
vartoti citrinų su šilta arbata. Eu
ropoje seniau žmonės gydėsi nuo 
slogų ir kosulio gerdami karšto 
vandens su avietėmis ir medumi. 
Lietuvoje kaimiečiai nežinojo, kad 
avietėse yra citroninė rūgštis ir 
vitaminas C, panašiai kaip citri
noje. Lietuviai ir apie meduje 
esančius vitaminus jokio suprati
mo neturėjo, tik iš senovės žmonių 
patirties žinojo, kad karštas van
duo su avietėmis ir medumi paleng
vina kosulį ir slogas.

Išmintingai daro tos šeiminin
kės, kurios maisto parūgštinimui 
vartoja šviežios citrinos sunkų vie
ton uksuso. Vasaros metu lietu
viškai pagaminti šaltibarščiai, 
parūgštinti su citrinos sunka ir 
rūgščia grietine pabaltinti, yra 
sveikiausias ir lietuvio skoniui tie-
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PRANEŠIMAS
Pranešu lietuviškų organizacijų 

ir privačių asmenų žiniai, kad no
rintieji pasinaudoti Sydnejaus 
skautų stovyklaviete Ingleburne 
nevyktų negavę tunto vadovybės 
raštiško sutikimo.

Prieš kiek laiko skautų sandėlys 
stovyklavietėje buvo apvogtas. Po
licijos patruliai pažadėjo dažnai 
užvažiuoti patikrinti ir, radę as
menį be leidimo, turi teisę areš
tuoti ir kaltinti įsilaužimu.

Leidimus išduoti (bus angliškai 
su nurodytu tikslu) įgaliotas ps. 
A. Alčiauskas, gyv. la Oxford St, 
Lidcombe.

•Suinteresuotieji šį pranešimų 
prašomi įsidėmėti.

J. Zinkus
“Aušros" Tunto Tuntininkas

MELB0URN0 SKYR. 
RAM0VĖNAMS

Gegužės 9 d. 6 vai. p.p. Lietu
vių Namuose, 12 Francis Gr., 
Thornbury, šaukiamas metinis 
narių susirinkimas. Susirinkimo 
dienotvarkėj svarbūs dalykai, to
dėl visų narių dalyvavimas būti, 
nas.

Melb. Skyriaus Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad gegužio 10 d. 

Motinos dienos minėjimas Sydne- 
juj pradedamas 11.30 vai. pamal
domis už motinas, šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe.

Oficialioji ir meninė minėjimo 
programa, kurių ruošia Sydnejaus 
skautai ir ateitininkai, pradedama 
5 vai. vak. Bankstowno lietuvių 
namuose.

Visus, o ypač lietuves motinas 
kviečiame minėjime dalyvauti.

Rengėjai

REIKALINGA 
SEIMININKE

Moderniuose gydytojo namuo
se (North Bridge) reikalinga 
šeimininkė vesti namų apyvoką 
ir rūpintis dviem mokyklinio am
žiaus mergaitėm. Seimininkei 
duodamas gražiai įrengtas butas. 
Prašoma skambinti tel. 92-8102 
arba vakarais po darbo valandų 
XL 1606.

siog dangiškas valgis. Ogi ir žie
mos metu špinatų išvirta sriuba, 
tinkamai parūgštinta citrinos sun
ka ir pabaltinta rūgščia grietine 
savo skoniu prilygs Lietuvos rūgš
tynių sriubai. Ir ant salotų, ir ant 
žuvies, ir visur kitur, reikia rūgš
ties, sveikiausia vartoti tik švie
žios citrinos sunkų vieton uksuso.

Uksuse nėra jokių vitaminų ir 
uksuso vartojimas kraujų silpnina, 
vidurius kietina ir sveikatai ken
kia. O citrinos sunkoje yra daug 
gero vitamino C, kuris dantis stip
rina, viduriams sveikatų teikia ir 
apskritai sveikatų palaiko.

Dr. Al. Račkus (Drg.)
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