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PRISIKĖLIMAS
“Jūs nebijokite, aš žinau, jūs 
jieškote Jėzaus, kuris buvo pri
kaltas prie kryžiaus. Jo čia nė
ra, Jis prisikėlė...”

(Matt. 28, 2-7.).

Taip kalbėjo angelas, sėdįs ant 
atviro kapo akmens moterims, jieš
kančioms nukryžiuotojo Jėzaus. li
tai buvo Velykų rytas — prisikė
limo rytas ,išblaškęs visas abejo
nes ir įprasminęs Golgotos Aukų. I 
Prisikėlimas paskelbė gyvybės per
galę prieš mirtį, meilės prieš ne
apykantą, vilties prieš nusivyli

mų.
Prisikėlimas, tačiau, kaip Velykų 
švenčių pagrindinė mintis, siekia 
daug plačiau ir giliau, negu pap
rastas sumedžiaglntas istorinis 
pasakojimas apie Kristaus kūno 
išnykimą iš karsto.
Jei Kristaus gyvenimas nebūtų 
buvęs toks kilnus, nebūtų turėjęs 
tiek taurių ir patraukiančių pa
vyzdžių; jei jis nebūtų palikęs ne
nykstančių ir nepakeičiamų įsaky
mų mylėti artimą savo ir nedary
ti kitam to, ko nenori, kad tau 
būtų daroma; jei jis nebūtų pali
kęs savo gyvenimo pavyzdžiu pa
grįsto mokslo apie gailestingumą, 
meilę ir taiką — tai ir Jo prisikė
limo istorija nebūtų taip plačiai 
pasklidusi pasaulyje, žmogaus am
žinumas yra pati gilioji Velykų 
prasmė. Pripažinimas žmogui mąs
tymo galios, pervedimas jo į augš- 
tesnę buitį ir suteikimas teisės 
jam viešpatauti žemėje — visa 
tai glūdi Velykų šventėje, karto
jamoj kasmet jau beveik du tūks
tančiai metų. Ir tai bus kartoja
ma sąmoningai, kad nuvertintu
me mirties baimę, kad sunaikintu
me betkokią prielaidą, jog žmo
gaus gyvenimas yra tik mažutis 
tarpsnis tarp jo gimimo ii' mir
ties. <
Velykos yra labai daug davusios 
ir reikalingos žmogiškajai prigim
čiai — kiekvienais metais jos at
neša sustiprinimo, atneša žmogui 
mintį, jog gyveni ilgiau ,negu gy
veni žemėje. Ir todėl mąstyk, el
kis ir daryk taip, kad galėtum 
tikėti, jog gyvensi ilgiau, negu 
sustoja plakusi tavo širdis.
Tikėjimas prisikėlimu žadina žmo
gų taurėti, kurti ir kovoti. Velykų 
varpai teikia žmogui jėgų naujai 
kovai, prisikėlimui iš kasdienybės 
dulkių.
Ir mes, kurių namai išdraskyti, 
tėvai, broliai, seserys ir vaikai iš
žudyti, kalinami, Sibiro tremtyje 
naikinami, nekartą pagalvojame, 
kaip tos moterys ėjusios lankyti 
Kristaus kapo: kas gi pakels tą 
sunkų akmenį nuo Lietuvos, kada 
įvyks didysis Tautos prisikėlimas 
iš neteisybės, paniekinimo ir 
skriaudos. Bet jei mes tikime pri
sikėlimu, tai žinome, kad kiekvie
nas kraujo lašas, kiekviena tiesos 
šaukianti ašara artina kryžiuoja
mai Tautai prisikėlimą į laisvę. 
Mes nesukrečiamai tikime, kad 
kiekviena kančia turi savo pras
mę.
Velykų rytą, kartodami — Kris
tus kėlės, Aleliuja — ir gyvenda
mi Tėvynės prisikėlimo ilgesiu, 
kelkimės vieningam darbui ir pa
tys: šitam mus šaukia Tėviškės 
varpai, pavasario gyvybe alsuoją 
gimtieji laukai ir žuvusių kovoje 
dėl Tėvynės laisvės brolių dvasia.

Pijus Domeika.

LAISVĖS KOVOTOJAMS
10 ĮSAKYMŲ VENGRŲ

LAISVĖS KOVOTOJAMS

Vengrų laisvės kovotojai tęsia 
savo antikomunistinį pasipriešini
mą pogrindyje. Budapešte pasklei
stoje proklamacijoje skelbiami šie 
10 įsakymų laisvės kovotojams:

1. Lik ištikimas revoliucijos dva
siai, išlaikyk idealus, tikėk perga
le ir laisve.

2. Nemeluok nei žodžiu, nei dar
bu ir stiprink svyruojančiuosius.

3. Neišduok savo tautiečių ne
apgalvotom kalbom arba skundais.

4. Padėk skriaudžiamiesiems, 
prireikus net sutelktiniais veiks
mais.

5. Nepadėk valdžiai skriausti1 
žmonių.

6. Kovok prieš visus mėginimus 
palaužti mūsų dvasią. Nesidomėk 
komunistų mokslais, klastojamais 
menu ir literatūra.

7. Kovok už tikrą demokratiją 
darbininkų .tarybose, profesinėse 
sąjungose ir kitose renkamose in
stitucijose. Kovok už kalbas ir kri
tikos laisvę.

8. Gink ūkininkų žemdirbių in
teresus ir jų nepriklausomybę.

9. Įtikink padoresnius milicijos 
karininkus, prokurorus, teisėjus 
ir šiaip valdininkus, kad jie savo 
galią panaudotų liaudies intere
sams, kad būtų sumažintos teroro 
ir išnaudojimo aukos.

10. Įtikink į laisvę linkstančius 
komunistus, kad jie nepasidarytų 
stalinistinės reakcijos įrankiais, 
bet padėtų tiems, kurie yra išti
kimi tikrajai demokratijai”.

Kadaro stalinistinis režimas 
Vengrijoje siaučia toliau. Kad ne
būtų skleidžiami nelegalūs atsi

šaukimai, visos rašomos mašinėlės 
ir rotatoriai suregistruojami ir 
nuolat kontroliuojami. Nenaudo
jamos mašinėlės turi būti po už
raktu, o naudojamos atsakingo as
mens priežiūroje. Viešbučiuose, 
restoranuose, kavinėse vykdomos 
vad. “oblavos”, gaudomi visi įta
riamieji. Budapešte veikia apgu
los padėtis. Uniformuota ir neuni- 
formuota politinė policija nuolat 
rodosi gatvėse, tikrindama įtaria
mus praeivius. Policininkai turi 
paruoštus automatinius šautuvus. 
Ypač saugojamos pramonės ir 
šiaip svarbesnės įmonės ir įstai
gos. Kariuomenė kareivinėse lai
koma parengtyje. Atrodo, kad So
vietai savo įgulas yra dar sustip
rinę. Studentams, negyvenantiems 
pastoviai Budapešte, įsakyta iš 
miesto kuriam laikui išsikrausty
ti. Matyti, kad komunistinis reži
mas ir jo globėjai Sovietai bijojo, 
kad gali prasiveržti nauji nera
mumai, ypač ryšium su Vengrų 
tautos švente kovo 15 d. Tačiau, 
toji diena praėjo ramiai.

S Sueso kanalas jau išvalytas 
nuo egiptiečių nuskandintų laivų 
ir pradėta pilna navigacija. Izra
elio laivams plaukti neleidžiama.

S Anglijos karalienė su savo 
vyru šiomis dienomis viešėjo Pa
ryžiuje. Karališkoji pora visur bu
vo labai iškilmingai sutikta.

SVEIKI SULAUKĖ SV. VELYKŲ
\ \

A. Laukaitis — Sporto 
Skyriaus Redakorius

Vertindami fizinį auklėjimą ir 
sportą, kaip teigiamą mūsų ben
druomenės gyvenimo reiškinį, 
sporto klausimams nagrinėti ir 
apie Australijos lietuvių sportinį 
gyvenimą informuoti, įvedame 
nuolatinį sporto skyrių.

Skyriaus redaktorium pakvies
tas aktyvus sportininkas, ALFAS 
v-bos narys, žurnalistas A. Lau
kaitis, kuris gerai pažįsta Aust
ralijos lietuvių sportinį gyvenimą 
ir rūpestingai seka sportines pa
raiškas pasaulyje. Tikime, kad 
jaunimas mielai talkaus savo ra
šiniais, informuos apie tai, kas 
vyksta klubuose ir atsilieps vi
sais jiems rūpimais klausimais šio 
laikraščio skiltyse. Dėl vietos sto
kos skyrius negalės būti labai pla
tus, todėl žinios patiektinos kon
densuotai, kad būtų įmanoma ap
žvelgti visą mūsų sportinį gyve
nimą.

“M.P.” Redaktorius.

NUĖMIMAS NUO KRYŽIAUS
Dail. V.K. Jonyno medžio raižinys

JORDANO PROBLEMA
Iš Londono parnešama apie rim

tą padėtį Jordane. Karaliui Hus- 
seinui atleidus prosovietinį minis
ters pirmininką Suleiman Nabulsi, 
šalininkai — komunistai ir jų sim- 
patikai — mėgina paimti krašto 
kontrolę į savo rankas. Nurodo
ma, kad karaliaus įsakymu yra 
areštuota visi žymesnieji komunis
tai, o naują ministerių kabinetą jis 
pavedė sudaryti buv. užsienių 
reikalų minister i ui. Kiti informaci
jų šaltiniai skelbia, kad atleista
sis premjeras su savo šalininkais 
yra sukūrę padėtį, kurioje kara
lius yra atsidūręs lyg ir namų 
arešte. Jordano ateitis priklauso 
nuo armijos, kuri ikšiol ištikimai 
rėmė karalių.

Jordano buv. premjeras linko 
glaudžiai draugystei su Maskva. 
Tam, tačiau, nepritarė karalius. 
Bijomasi, kad kilus pilietiniam ka
rui, Jordaną gali išsidalinti kai
myniniai arabų kraštai.

S Rusų spauda ir vyriausybė 
smarkiai puola už bičiuliavimąsi 
su Vakarais Švediją. Kaltina ne
silaikymu neutralumo, kas galįs 
ją “atvesti į pražūtį”. Puolimas 
pradėtas po to, kai švedų teismas 
nuteisė sovietų šnipą.

Rusai baugina Turkus
A.A.P. agentūros pranešimu, 

So v. S-ga įspėjo Turkiją, kad ši 
leisdama amerikiečiams įrengti 
atomines bazes savo žemėje, iš
statant! save sunaikinimo pavo
jui Maskvos radijas pabrėžė, kad 
su tokiu pavojum susiduria kiek
viena valstybė, kuri leidžia savo 
teritoriją panaudoti tokių bazių 
steigimu, nes tai “gręsią Sov. S- 
gos saugumui”. Gi atomo bazes, 
kaip skelbia Maskvos radijas, ame
rikiečiai norį įrengti Turkijij, Per
sijoj, Japonijoj, Alaskoj ir Vak. 
Europos kraštuose.

Įbauginimo raštus Maskva pa
siuntė Norvegijai, Danijai, Turki
jai ir Graikijai, šios 4 valst. yra 
šiaurės Atlanto S-gos nariai.

LAKŪNŲ STREIKAS

Quantas Empire Airway’s ben
drovės lėktuvų pilotai balandžio 
12 d. Sydnėjuje paskelbė streiką, 
kuris paraližavo šios bendrovės 
susisiekimą lėktuvais visame pa
saulyje. Atsisakiusieji skristi pi
lotai buvo atleisti. Per pirmąją 
parą atleistų pilotų skaičius pa
siekė 40. Streikas paskelbtas rei
kalaujant padidinti atlyginimus

Vilniaus Studentai
“Stuttgarted Zeitung” 46 nr. de

da savo Rytų Europos korespon
dento pranešimą apie antisovieti- 
nes Vilniaus studentų nuotaikas. 
Pasižymėję antikomunistine veik
lai studentai kitų kolegų esą lai
komi “didvyriais” skundžiasi Vil
niaus lenkų komunistų laikraštis 
“Czerwony Sztander”. Daugelis 
klausosi vakariečių radio stočių 
transliacijų ir jas perteikia ki
tiems. Vienas tokių propagandistų 
esą Vidmantas Mikoliūnas. Jo įta
koje esą, ir kiti studentai susi
gundę Vakarų radio pranešimų 
klausytis. Vengrijos įvykių metu 
tie Vilniaus studentai atvirai reiš
kė simpatijas vengrų sukilėliams.

ATOMINIS LAIKRODIS

Amerikos fizikams pavyko iš
rasti naują atominį variklį, kurį 
pavadino kišeniniu akumuliato
rium. Tai maža atominė piliulė 15 
mm diametro, penkių milimetrų 

storio. Eenergijos šaltinis — tru
pinys metalo, vadinamo “prmo- 
metheum 147”.

šis naujas metalas yra šaluti
nis gaminys, gautas skaldant ura
ną. Jis surastas visai neseniai. Fi
zikai tuoj pastebėjo geras ir prak
tiškas savybes, kurios bus pritai
kintos elektros laikrodžiams vary
ti. Pažymėtina, kad šis naujas, pi
gus ii* nesudėtingas išradimas pri
sideda prie daugiau praktiškai 
naudojamų aparatų, kur šviesą 
verčia į elektros energiją fotoele- 
ktrinių silikono plokštelių pagal
ba.

• Sovietų gynybos ministeris 
maršalas Žukovas armijos konfe
rencijoje pareiškė, kad kilus nau
jam karui būsią panaudoti atomi
niai ginklai, kuriais dabar aprūpi
nama raudonoji armija.

d Australijos min. pirm. Men
zies, lydimas žmonos, išvyko 6 
dienų vizito į Japoniją. Grįždamas 
vizituos Kong Kongą, Siamą, Fi
lipinus ir N. Gvinėją. Grįš po 18 
dienų.

IŠ ALB KRAŠTO
VALDYBOS POSĖDŽIO

Balandžio 5 d. Krašto Valdyba 
buvo susirinkusi eilinio posėdžio, 
kuriame apsvarstyta eilė svarbių 
klausimų ir padaryti šie nutari
mai.

ŠVIETIMO — KULTŪROS 
TARYBA

Išdiskutavus mūsų bendruome
nės švietimo ir kultūrines proble
mas, prieita nuomonės, kad na
šesniam švietimo ir kultūros dar
bui yra sudarytina prie Krašto 

Valdybos atitinkama taryba, kuri, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
Lietuvių Kultūros Fondo Austra
lijos Apygardos Valdyba, rūpin
sis savaitgalio mokyklų tinklo 
plėtimu, švietimo ir kultūros rei
kalams lėšų telkimu ir lituanisti
niu švietimu aplamai. Taryba de
rins savo darbą su Kultūros Fon
du ir pastarajam jo darbe teiks 
visokeriopą paramą.

■* Kadangi kultūrinė veikla ir 
lituanistinis švietimas, kaip tai 
akcentavo ir ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimas Sydnėjuje, yra pa
grindinis mūsų tautinės veiklos 
baras, todėl jis visų ir visapusiš
kai remtinas. Našus darbas, ta
čiau, tegali būti įmanomas tik tu
rint užtikrintas lėšas. Tad nutar
ta prašyti apylinkių valdybas ir 
organizacijas iš rengiamų pramo
gų skirti “našlės skatiką” švie
timo ir kultūros reikalams. Ma
noma ,kad pridėti 6 penai prie 
pramoginių parengimų bilieto kai
nos šiam reikalui, neapsunkins 
tautiečių, o per visą Australiją su
sirinks žymios sumos, šiuo keliu 
surinktos lėšos sudarytų ekono
minį fondą kultūros ir švietimo 
reikalams, ir tik šiam tikslui jos 
tebūtų naudojamos!

NUTARTA LEISTI 
METRAŠTI

Australijos lietuvių pirmojo de
šimtmečio gyvenimui ir visokerio
pam tautinam reiškimuisi užfik
suoti metraščio leidimo mintis 
Krašto Valdybai nėra nauja. Apie 
tai jau kelis kartus buvo kalbėta 
posėdžiuose. Dabar apsispręsta 
tokį metraštį išleisti. Manoma, 
kad jis pasirodys dar šiemet. Met
raštis bus didelio, veik žurnalinio 
formato, gausiai iliustruotas ir tu
rės apie 300 puslapių. Metraščio 
išleidimas kaštuos daug pinigo — 
užtikrinti reikalingas lėšas numa
toma prenumeratos keliu. Užsisa
kiusiems ir įmokėjusiems pinigus 
iš kalno, metraštis kaštuos pigiau, 
nei jį pradėjus platinti. Metraš
čio vyr. redaktorium pakviestai J. 
Kalakauskas — Kalakonis, kuriam 
pavesta sudaryti redakcinę kole
giją ir paruošti metraščio planą. 
Darbas pradedamas jau dabar.

STATUTO KEITIMO 
KOMISIJA

ALB statutui peržiūrėti, pritai
kyti jį pakitusioms sąlygoms, nu
tarta sudaryti. komisiją, į kurią 
kviečiami aktyviai besireiškią 
bendruomenės gyvenime teisinin
kai. Statutas, su šios komisijos 
padarytomis korektūromis ir pa
keitimais, peržiūrėjus Krašto Val
dybai, bus pasiųstas susipažinti ir 
pareikšti savo nuomonei apylinkių 
valdyboms. Statuto pakeitimo pro
jektas bus patiektas svarstyti ir 
tvirtinti ALB Krašto Tarybos su
važiavimui.

1
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Lietuvybės palaikymo ir, apla
mai, išlaikymo klausimas šiandien 
visiems yra aiškus: niekas dėl pa
čio reikalo būtinumo nesiginčyja. 
Yra konservatyvesnių, siauresnių 
požvilgių j patį klausimų, yra pla
tesnių, liberališkesnių balsų. Ta
čiau patį lietuvybės klausimą visi 
priima kaip savaime suprantamą 
dalyką.

Tačiau, klausimo iš esmės nie
kados nepasvarsčius, gaunasi tam 
tikras bukumas, palinkimas visą 
klausimą spręsti keliais, kurie iš
šaukia mažiausią pasipriešnimą... 
Reikiamai neišgvildenus svarbiau
siųjų lietuvybės išeivijoje elemen
tų ir labai jau svarbių elementų 
visai pradedama . nebepaisyti, o 
tada bendruomeniškas lietuvių gy
venimas dažnai įgauna pernelyg 
trafaretiškas ir neturiningas for
mas, kurios vis didesnį abuojumą 
'iššaukia ir platesniuose lietuvių 
sluogsniuose.

Kad panašus pavojus pastaruo
ju laiku darosi itin grėsmingas, 
matysime iš daugelio apylinkių 
valdybų veiklos. Schematiškai žiū
rint, pastebėsime, kad dažna val
dyba savo veiklą apriboja dviejų 
— trijų minėjimų surengimu ir, 
metams pasibaigus, visuotino su
sirinkimo sušaukimu. Dažnai gi ir 
tie patys minėjimai yra labai mo
notoniški ir nebeįdomūs: vienai 
valdybai ir techniškai nelengva 
minėjimą įdomiu padaryti, o tal
kininkų iš šalies, ypač žmonių 
pajėgiančių ką nors įdomesnio 
duoti, labai sunku prisiprašyti. 
Gaunasi tam tikras abuojumas, 
ir padėtis nevienam pradeda 
atrodyti beviltiška.

Paskui jieškomi “kaltininkai”, 
neretai jie ir “surandami”. Ta
čiau pats “kaltininkų” jieško j i- 
mas labai jau paviršutiniškas ir 
techniškas. Subendrintai išsireiš- 

kus, — jeigu valdybos sugebės iš
šaukti entuziazmą ir interesą, at
siras pakankamai ir pajėgių talki
ninkų, atsiras ir visuotino intereso 
bendruomeninio gyvenimo įvai
riems aspektams. Nelengva, betgi, 
iššaukti entuziazmą bendruomenė
je, pagrindinai neišsiaiškinus tos 
pačios bendruomenės atskirų ele
mentų, jos natūralaus interesų 
akiračio, pagaliau, ir natūralios

PAŠNEKESIAI APIE KULTŪRA
jos diferenciacijos. Todėl bent ret
karčiais ir vertėtų atsisakyti ak- 
siomatinio prie klausimo prėjimo 
ir, rodos savaime suprantamus da
lykus, padiskutuoti iš esmės.

— ★ —

K u 1 t « r a. Gal galėtume de- 
finuoti ją kaip “veiksnius, kurie 
žmogų skiria nuo gyvulio”. Tau
tinė kultūra, — tada 
galėtumėme paaiškinti, kaip “vei
ksnius, kurie vieną tautą skiria 
nuo kitos”. Lygiai taip pat ir są
vokos kaip, pavyzdžiui, euro
pinė kultūra išreikš vei
ksnius, kurie europiečius skiria 
nuo azijatų arba afrikiečių (rasi
nį momentą šiuo atveju paliekant 
nuošalyje).

Lietuviais, taigi, esame ne to
dėl, kad gimėme Nemuno baseine 
arba, kad kalbame lietuviškai. Es
mėje lietuviais esame tik todėl, 
kad esame įaugę į specifinę lietu
višką tautinę kultūrą. Biologinis 
kilmės momentas čia . mažiausiai 
turės reikšmės. Jeigu tauta tebū
tų tik biologinė žmonių kaimenė, 
nebūtų juk jokio pagrindo jaudin
tis, kad mūsų vaikai užaugs ausr- 
raliukais. Jie, tačiau, augdami ir 
bręsdami australiškos kultūros na
tūraliose sąlygose, neišvengiamai 
linksta įaugti į australišką, o ne 
savo tėvų — lietuvišką kultūrą.

Kaip minėjome, geografinė vie
ta dar neapsprendžia tautinio kul
tūros charakterio, bet ji yra labai 
svarbus jo elementas. Kad ir Aus
tralijos aboridžinų liaudies mene 
vyraujanti rusva spalva, čia ne
išvengiamos įtakos turėjo tiek ši
to kontinento peisažas, tiek ir pri
mityviose sąlygose lengvai randa
mi rudi dažai. Taip ir aboridžinų 
kultūros (gal primityvios, bet vis 
dėlto kultūros) vienas elementas 
— jų liaudies menas — buvo tie
sioginiai įtaigojamas kito elemen
to — geografinės vietos savybių.

Ir kalba tesudaro tik vieną, gal, 
vieną svarbesniųjų, bet tiktai vie
ną tautinės kultūros elementą. 
Iš vienos pusės žinome, kad vie
noje tautinėje kultūroje gal būti 
vartojamos kelios kalbos (pav.,

Šveicarija), iš kitos pusės, dviejo
se skirtingose tautinėse kultūro
se gali būti kalbama ta pačia kal
ba (pav., austrai ir vokiečiai).

Iš šitų dviejų, bene ryškiausių 
pavyzdžių matėme, kad tautinės 
kultūros elementai yra įvairūs ir 
apima beveik visus žmogaus gy
venimo aspektus.

— ★ —

Šitoje vietoje gal reikėtų pa-( 
stebėti, kad pats žodis kultu-, 
r a šiandien yra vartojamas la-! 
bai įvairiose prasmėse. Populia
riausia prasme šitą žodį vartoja
me kaipo meno, , literatūros, file-! 
Zofijos, grynojo mokslo, etc. visu- į 
mą. Sakydami, kad žmogus — kul- į 
turingas, manome, kad tas žmo-. 
gus yra eruditas, apsiskaitęs, iš- Į 
simokslinęs, išprusęs. Griežčiau
sia j a žodžio prasme, žinoma, 
kiekvienas žmogus yra kultūrin
gas ir ginčytis gal tegalima būtų 
dėl kultūringumo laipsnio.

Kultūros elementai gali būti vi
siems žmonėms bendri, arba tipiš
ki tik didesniai arba mažesniai 
žmonių grupei. Pastaraisiais lai
kais istiorosofai, kaip kad* pavyz
džiui kultūrų istorikas A r n oi d 
Toynbee, savo monumenta
liame veikale “A Study of 
History” įrodinėja, kad tau
ta, aplamai, yra permažas viene
tas, kad kultūrinę jos raidą gali
ma būtų organiškai studijuoti ir 
vertinti Tačiau, gyvenimiškai gal- 
vojant, ir laikraštiniame straips
nelyje nejieškant akademinio pu- 
rizmo, priimkime tautinę 
kultūrą, kaip mūsų diskusi
jų pagrindu. Tik čia vėl reikėtų 
atkreipti dėmesį: populiariai mes 
lietuviškąją kultūrą dažnai su
prantame kaip sumą tokių ele
mentų: mūsų tautodailę, liau
dies dainas, tautosaką; dailėje, 
būtinai, realistišką lietuvišką pei
zažą; literatu ;roje, būtinai, ti
piškai lietuvišką buitį. Taip, visi 
šitie elementai įeina į lietuvišką 
kultūrą. Bet dar daug kas ir dau
giau. Prie lietuviškos — tiek dva
sinės, tiek ir medžiaginės — kul
tūros tenka priskirti ir tokius ele

C
mentus, kaip “cepelinų” valgymą 
(nesvarbu, kad originalusis recep
tas į Lietuvą greičiausiai atkelia
vo iš Lenkijos, daugumas lietuvių 
“cepelinus” su pasigardžiavimu 
valgo), lietuvio dailininko abstrak
tų paveikslą, į lietuvių kalbą iš
verstą Steinbecką, lietuvio daini
ninko dainuojamą itališkos operos 
ariją. Visa tai YRA lietuviškos 
kultūros aspektai, nes jie visi yra 
lygiai stipriai įaugę į modernios 
lietuviškos kultūros pasaulėvaizdį. 
Niekas šiandien čia, nei Nepri
klausomoje Lietuvoje, kasdiena ne
dėvėjo tautinių drabužių — visi 
vilkėjo vakarų stiliaus rūbais, ta
čiau dėl to dar lietuvybei pavojus 
negrėsė. Tebuvo tik normaliai ak
ceptuotas vakarų kultūros elemen
tas, kuris savaime organiškai 
įaugo ir į specifiškai lietuviškos 
kultūros akiratį."

Kultūriškai kinų siena atsitver
ti šiandieną yra ne tiktai kad 
praktiškai neįmanoma, bet nė ne
reikalinga. Ir normaliose — vals
tybinio gyvenimo — sąlygose tau
tinė kultūra yra be perstojo įtai
gojama iš šalies: meninės srovės 
Prancūzijoje rasdavo agarsį ir 
Lietuvoje, mokslininkai tarptau
tiniu mastu dalinosi savo patyri
mais, netgi virimo receptai ir ma
dingi šokiai buvo eksportuojami iš 
vieno *krašto į kitą. Kekvlena tau
tinė kultūra visą laiką egzistuo
ja tam tikroje įtampoje — iš vie
nos pusės ją įtaigoja kitos kultū
ros, iš kitos ji ir pati savo įtaką 
turi kaimyninėms kultūroms. Kul
tūra aplamai, kaip ir tautinė kul
tūra, visą laiką auga, keičiasi, 
modifikuojasi!

— ★ —

Išeivijoje išlaikyti savo specifi
nę tautinę kultūrą, tokią, kokią 
ją išsivežėme iš Lietuvos, yra ne
įmanoma. 12 metų neturint fizinio 
kontakto su pačia Lietuva, mes 
neišvengiamai nuo jos tolstame ir 
kultūriškai. Pagaliau, kaip minė
jome, ir normaliose sąlygose kul
tūra nestovi vietoje, tuo labiau 
išeivijoje. Tautinė kultūra Lietu
voje šiandieną yra įtaigojama sla

vų ir sovietinės kultūrų, lietuviš
koji bendruomenė Australijoje yra 
įtaigojama austraiinės kultūros. 
Tačiau čia paskendus nelietuvių 
masėse, žinoma, yra daug didesnis 
pavojus svetimos kultūros įtaką 
neabsorbuoti ir lietuviškai ją mo
difikavus įnešti į lietuviškos kul
tūros akiratį jau kaip lietuvšką 
elementą, čia jau glūdi didelis pa
vojus su laiku nustoti savo kultū
rinio indentiškumo.

— ★ —

Dažnai sakome: “šitas žmogus
— kultūringas”, arba, “anas — 
nekultūringas”; kartais: “Jonai
tis, vis dėlto yra kultūringesnis 
už Petraitį”... Vadinasi, vartoda
mi žodį kultūrą, mes išreiš
kiame tam tikrą gradaciją. Kuo 
augštesnį kultūros laipsnį pasie
kęs žmogus, tuo platesni ir dides
ni jo kultūriniai reikalavimai. Vie
nam pilnai pakaks ’ retkarčiais pa
dainuoti liaudies dainelę, kito mu
zikiniam pasitenkinimui jau rei
kia simfoninio koncerto ; vienam 
bus gražu scenoje žiūrėti Vaičiū
no, kitam norėtųsi Krėvės arba

Sruogos; vienam malonus bus Mai
ronio eilėraštis ,kitam ' jau norė
tųsi Nagio arba Nyliūno. Tikru
moje, juk, labai gražūs, geri ir 
reikalingi ir Maironio eilėraščiai 
ir Vaičiūno dramos ir liaudies dai
nelės. Tačiau jau augštėlesnį kul
tūros laipsnį pasiekusiam žmogui 
to pilnam jo dvasiniam pasitenki
nimui nebepakanka.

Tai yra faktas, kuris itin dažnai 
yra pamirštamas bendruomeninėje 
lietuvių veikloje. Kuone visi kon
certai, paskaitos, vaidinimai, net
gi laikraščiai ir žurnalai stengia
si prilygti populiariajam skoniui 
ir lygiui. Esmėje tai yra supran
tama, nes juk didelė dauguma lie
tuvių didesnių reikalavimų ir ne
turi. Tačiau visiškai ignoruoti 
dvasinį elitą, intelektualus, este
tus — ar kaip juos bepavadinus
— taip pat yra labai pavojinga. 
Nes kaip tik šitie žmonės turės 
palaikyti ir toliau vystyti lietuviš
ką kultūrą. O kadangi jie lietu
viškoje aplinkoje negali rasti pil
no dvasinio pasitenkinimo, jie

į neišvengiamai eis — ir eina! — į 
I svetimą aplinką.

—. ★ —

PROF. DR. A. RUKŠA
Vasario 16 Gimnazijos

Direktorius
Vokietijos Krašto Valdyba š.m. 

kovo 3 d. posėdyje paskyrė prof, 
dr. Antaną Rukšą Vasario 16 d; 
gimnazijos direktoriumi.

Antanas Rukša gimė 1900 m. 
birželio 16 d. Ukmergės apskrity
je. Viduriniuosius mokslus ėjo dar 
caro mokyklose: Ukmergės ir Rže- 
vo gimnazijose. Brandos atestatą 
įgijo 1923 m. Panevėžio valstybi
nėje gimnazijoje.

Grįžęs iš Rusijos, kaip ir dau
guma jaunų patriotų, A. Rukša 
stoja kariuomenėn savanoriu ir 
dalyvauja kovose dėl Lietuvos Ne
priklausomybės. 1919 m. jis baigė 
karo mokyklą.

Nuo 1923 m. iki 1926 m. jis stu
dijavo Humanitarinių Mokslų fa
kultete klasikinę filosofiją. Teisių 
fakultete ekonomiją ir vėl Huma
nitarinių Mokslų fakultete peda
gogiką, filosofiją ir istoriją. 1926 
-1933 m. jis buvo Panevėžio vals
tybinės gimnazijos mokytojas ir 
kartu studijavo klasikinę filosofi
ją. 1933 m. baigės Lietuvos Vy
tauto Didžiojo universitetą, tais 
pat metais išvyko į Vieną klasi
kinių studijų gilinti. Čia jis 1936 
m. įsigijo phil. daktaro laipsnį.

1936-1940 m. jis buvo Švietimo 
Ministerijos paskirtas Kauno III 
valstybinės gimnazijos direkto
rium. Dr. A. Rukša yra dirbęs, 
kaip mokytojas, vokiečių gimnazi
jose: Breslau ir Koburg. Nuo 1954 
m. jis yra Vasario 16 d. g-jos lo
tynų kalbos mokytojas. Jis puikiai 
pažįsta gimnazijos darbo sąlygas 
ir mokinius.

1938 m., prof. dr. Brenderiui 
mirus, dr. A. Rukša buvo pakvies
tas į LVD universitetą iš pradžių 
lektoriaus titulu ir pagaliau docen
to titulu. Vilniaus u-te jis profe
soriavo iki 1944 m. 1946 m. jis 
buvo pakviestas į Pabaltijo u-tą 
Hamburge ir Pinneberge profeso
riaus titulu klasikinės katedros 
vedėju.

Taigi, dr. A. Rukša, daugiau 
kaip per 30 m. yra varęs plačią 
pedagoginę ir profesorinę-moks- 

linę vagą.
Dr. A. Rukša yra ne tik moky

tojas, bet ir mokslininkas, litera
tas. Jis yra parašęs platesnę stu
diją iš klasikinės filologijos sri-

SELMA LAGERLOEF

Šventasis Rytas
Pavasario grožiu persunkta die

na apliejo pranašų miestą Jeruza
lę. Balti miesto ir priemiesčių na
meliai skendo aštriuose saulės 
spinduliuose. Dangus buvo mėly
nas ir toks tyrutėlis, kaip kūdi
kio akelės, oras skaidrus, prisi
sunkęs aromatingiaujio pražydu
sių augalų kvapo. Alyvų sode ir 
pašlaitėse ošdami šlamėjo šimta
mečiai, patriarkų sodinti alyvų 
medžiai. Vešliai išsiskleidusiais 
vynuogių medžiais apsodintos kal
bų pašlaitės ir drėgni kloniai ža
lia juosta supo miestą.

Tyras dangus ir malonus oras 
viliojo kiekvieną dvasią kilti ir 
džiaugsmu spinduliuoti. Tačiau 
Galgotos kalne mirguliavo,, kaip 
nuskriaustame skuruzdėlyne, pul
kai žmonių. Ant kryžiaus už krau
juotų rankų ir kojų prikaltas ka
bojo Išganytojas. Pasmerktas už 
kilniausius idealus... Kątik jis 
buvo buvęs aitriai iki kraujo pri
muštas, kad net jo kūno mėsos 
gabalai lakstė ir krito ant žemės. 
Jis buvo pajuoktas ,erškėčių pyne 
vainikuotas, bepročių dėvima rau
dona skraiste apgaubtas. Paskui 
jis dūkstančios ir klykiančios su
pjudytos minios, su sunkiu kry
žium ant kruvinų nulinkusių pe
čių, buvo atlydėtas į pačią augš- 
čiausiają kalno vietą.

Ir kada atviros, kraujo rožėmis 
nusėtos Mesijo lūpos prieš porą 
valandų šaukė: “Eli, Eli, Lamma 
Sabaktarii”, perplyšo šventyklos 

uždangos skraistė ir sudrebėjo kal
nų uolynai. Tą pačią akimirką at
sivėrė daugybė kapų ir pro pražio
tus žemės nasrus veržėsi kelda
miesi mirusieji ir leidosi nekalbūs 
vaikščioti siaubu persūdyto mies
to gatvėmis...

Vėjo nekeliančiais sparnais at
plasnojo juoda naktis. Sutemo. 
Toje juodoje nakties tamsoje su- 
plieskė šviesa, šviea rami, plazde
nanti vietoje ir tokia guodžiančiai 
tyra.
. Nuo Galgotos kalno leidosi mer
ginos, kurių akis lanku gaubė šil
kinių antakių linijos, leidosi sukti 
pirkliai, veidmainiai fariziejai ir 
plačomis skraistėmis apsisupę raš
to mokytojai. Klastingi žvilgsniai, 
kuprotos nosys ir garbanotos bar
zdos prigerdavo tamsoje. Paskui 
tuos lipo nuo kalno su Kaipo tar
naitėmis juokaudami kareiviai. 
Galop ėjo skurdžiose lūšnose gy
venančios motinos, puošniais vai
kais vedinos ir baimingai savo tar
pe kalbančios: “Argi tik nebuvo 
jis Dievo Sūnus?...”

Kas tik atkreipė akis į iškeltą
jį, matė tiršta šviesa spinduliuo
jantį kryžių ir prie jo skausmo iš
kreiptu veidu stovinčią motiną, 
Jono peties pasirėmusią; matė 
klūpojančią Magdalos Miriam, ku
ri savo nuostabiausio grožio plau
kus buvo priglaudusi prie krauju 
aptekusių Nukryžiuotojo kojų.

XXX
Kai Mesijas jau buvo pritvirtin

tas prie kryžiaus, Galgotos kalnan 
vedančiu keliu vaikščiojo moteris. 
Ji kiekvienam atrodė baisiai su
vargusi, nusiverkusi, susirūpinusi 
ir metų naštos lenkiama prie že
mės. Keletą kartų buvo stabterė
jusi, bet metusi žvilgsnį į kalno 
viršūnę, vėl imdavo nerami eiti.

Pasklidus garsui, kad Jėzus esąs 
suktai išduotas, ji, kaimietė mote
ris iš Judėjos, atsiskubino į mies
tą įsitikinti ,ar visa tai tiesa, ką 
pasakoja žmonės. Ar galėtų būti 
tiesa, kad Judas išdavęs budeliams

savo gerąjį Mokytoją.
Kai moteris netrukus tuo įsiti

kino, nusviro jos galva, o raukšlių 
vagomis suverstu veidu perbėgo 
klaikus ir neišmatuojamai didelis 
skausmas. Ji sielvartinga, visa iš
balusi ir suprakaitavusi pasileido 
bėgti dulkių nugultu keliu. Iš jos 
giliai veide nuskendusių akių sro
vėmis tekėjo ašaros.

Ji bėgo, jausdamasi tarytum er
škėčiai badytų jos galvą... Ji jau
tė skausmingą iki alpulio ketur
kampių aprūdijusių vinių dūrimą 
savo kojose, rankose. Ji bėgdama 
raudojo, jos krūtinė duso, gerklė 
kartėjo. Tik pribėgusi kalno pa
pėdę ir pamačiusi viršūnėje tris 
kryžius, sustojo...

Ji bėgo, ji ėjo aplink kalną nie
ko negirdėdama, nieko daugiau 
nebesuprasdama. Akių vietoje jau
tė vėjo įpustas degančias žarijas, 
galvą tarsi jietys badė. Pro suke
pusias, išdžiūvusias lūpas iš gerk
lės veržėsi keistas šniokštimas. Jos 
rankos sudėtos kaip maldai.

Ji eina ir eina menkai tesusi- 
vokdama aplinkui ir prisiartina 
prie miškelio, kur jautriuose dre
bulių lapuose girdėti kažkoks pa
slaptimis ir šiurpu persunktas šna
bždesys ar šlamesys.

Staiga klajūnės moters žvilgs
nis pasidarė baisus... Veidas su
stingo iš išgąsčio... Syklykė bai
siu balsu... Miškas nuverkė tuo 
pat aidu!... Ji be jokio judesio 
kaip įbesta sustojo vietoje, atkišo 
rankas, lyg norėdama nuvyti šalin 
nuo savęs baisią šmėklą. — Ant 
išdžiuvusios drebulės medžio ša
kos ji pamatė kabantį savo sūnų 
Judą...

XXX
Jauki ir šilta naktis Jeruzalė

je, Golgotos kalnas rymojo tam
sos apgaubtas. Aplinkumose sklai
stėsi skanus jaunų medžių ir žy
dinčių gelių kvapas..

Viršum miško augštai suko bū

riai kranklių. Kartkartėmis su
kranksėdami jie vijo šalin tylumą 
ir stingstančią miegūstą ramybę. 
Silpnas vėjelis užgaudamas šiure
no jaunus, gyvu žalumu kvepian
čius lapukus. Krankliai vis leidosi 
žemiau ir žemiau. Vieno paukš
čio sparnas, užgavo vėjo judinamo 
pasikorusioj© skruostą. Antras at
sistojo ant peties ir skardžiai su
krankė.

Tą pačią akimirką sukruto po 
medžiu gulėjęs šešėlis. Moteris 
atsikėlė, ir išgąsdinti paukščiai 
ūmai vėl pakilo rato sukti.

Motina palietė šaltą baisų kūną. 
Ji priglaudė veidą prie sūnaus 
skruosto, o ašarų srovė krito ir 
krito ant pamėlynavusio veido ir 
į sutaršytus, suveltus plaukus.

— Sūnau, kodėl tu tai padarei, 
kodėl? Mano Judai, vaikeli... Ar
gi tu pamiršai lopšinę apie tyrą 
širdį ir skaisčios sąžinės laimę... 
Ir nors amžiams tu, Judai, liktum 
juoduma ir purvas, nors per am
žius būsi prakeikimo žodis, bet aš 
tavęs neišsižadu, tave tebemyliu. 
Su motina tu kentėsi, aš už tave 
atgailausiu. Kentėsi ne vienas, abu 
kentėsime per amžius, iki bus do
vanota. Motina niekuomet neap
leidžia savo pagimdyto vaiko.

Tai keletas minčių, kurias — 
pirmoje eilėje — reikėtų vertinti 
kaipo medžiagą diskusijoms. Sche
matiškas “receptų” siūlymas čia 
kažin ar būtų tikslus. Pirmiausia 
reikėtų' visą lietuviškos kultūros 
klausimą iš pat esmės gerai iš
analizuoti, išgvildenti, išs'ikalbėti. 
O reikalą nuoširdžiai supratus ir 
sprendimai gyvenime patys pasi
pili.

R.EJM.

ties: “Klacizmo reikšmė mūsų kul
tūrai”. 1938 m. jis Krokuvos bib
liotekose surniko medžiagą apie 
naujųjų laikų lotynų poetą jėzui
tą Sarbievijų.

Dar N. Lietuvoje A. Rukša su
sidomėjo Vergilijumi. 1945 m. jis 
ėmė versti Vergilijaus “Eneldę”, 
kurią 1953 m. baigė.

Taigi, Vasario 16 d. gimnazija 
susilaukė gero pedagogo ir moks
lininko.

M.S.

Juoda naktis ii* rūkas galutinai 
uždangė, užklojo sukruvintą že
mę. ..

Rytuose lyg aukso gijos kilo 
šviesa, šviesa plaukė miesto gat
vėmis ir siurbėsi į medžių tarpą, 
šviesa Suspindo snaudžiančiuose 
vandenų šaltiniuose ir rasotuose 
medžių lapeliuose. Ji skverbėsi 
pro langų plyšius į namų vidų, 
kur ilsėjosi žmonių galvos. Ji ap
liejo viską...

Dangus blanko, mėnulio pilna
tis plieskė visa savo veido šypse
na. Buvo stebuklinga naktis.

Nuo kalno lipo išbalusi, plačiu

juodu drabužiu apsigaubusi mote
ris. Jos akys buvo užmerktos. Ran
ka rėmėsi palydovo peties. Abu 
netarė nė žodžio .

Ir kai ji su savo palydovu pri
ėjo prie miegančio miesto vartų, 
kur netoli buvo matyti keletas že. 
mų namukų lėkštais stogais, jos 
palydovas, žiūrėdamas į žemę, ta
rė:

— Motina, dulkėse kažkas guli.
Ji atmerkė akis.
— Kas? — paklausė, o išplės

tos akys žvelgė į tolumą.
— Dulkėse guli moteris.
Einančioji pasilenkė prie gulin- 

čiosios, pažiūrėjo ir paklausė:
— Sesuo, ko tu verki?
Tada gulinčioji pamažu pakilo iš 

dulkių, atmerkė giliai įkritusias 
išverktas akis.

— Sesuo, ko tu tokia nuliūdusi?
Užkalbintoji atsistojo dulkina,

suspaudė karščiu degančią galvą 
ir tylutėliai ištarė žodžius:

— Mano sūnus dar nepalaidotas.
— Motina, suprantu tavo skaus

mą, nes ką tik palaidojo mano sū
nų Jėzų.

— O!... — Ir giliai, iš toliau
sių sielos gelmių sudejavusi puolė 
į kojas:

— ?
— Neprakeik manęs!... Nepra

keik Judo išdaviko motinos! Ne
keik jo! Mano vaikas iš nusimini
mo pasikorė!...

Išgirdusi tups žodžius, Jėzaus 
Motina, Nudiūdusiųjų Linksminto
ja, užmerkė akis ir ėmė mąstyti 
apie savo Sūnų...

Paskui savo palaimintomis ran
komis apkabino josios galvą, pa
kėlė Ir tarė:

Eik su manim. Mano Sūnus Jė
zus skelbė atleidimą ir žmonių 
meilę!
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VELYKOS SU PAVASARIU
Australijoje begyvenant, kur 

Velykos esti rudenį, Kalėdos — 
vidurvasary, o taip pat ir kitos 
šventės, mums atrodo, švenčiamos 
ne tada, kada reikia, verta min
ties sparnu apskrieti gimtosios 
žemės laukus, kur Velykų rytą 
žmogų sveikina bekišanti ūsą žo
lė pro velėną, sprogstąs karklo 
pumpuras, iš ledo varžtų išsilais
vinęs upeliūkštis ir daugiakalbių 
paukščių krykštavimai pabaliuo
se.

XXX

Velykos nuo seno yra šventė, ka- 
.da mėgstama daryti pavasarines 
gamtos apžvalgas. Viskas, kas iš
tisą žiemą įgriso: sniegas, van
dens latakai, pliki medžiai ir juo
da žemė — dabar Velykų metu 
keičiasi į visokius gamtos ste- 
būklus: klegėjimo džiugesius,
spinduliavimus ir gyvybę... Išsi
laisvinusios iš šalčio nagų visos 
srovės ir srovelės čiurlena lau
kais, čiurškia į griovelius, gurga 
balose ir šniokščia daubomis. Gam
ta, po žiemos miego išjudėjusi van
denimis, krioklius ir kriokleliais 

verčiasi nuo kalvų, murma, čeža 
ir burga vis versmingesniais srau- 
numėlis. Vandens muzikos rit
mas dabar, Velykų dienomis, pa- 
į vaire ja, nes tik dabar pilna lais
vė kiekvienam vandens lašui, čia 
prabėgdamas jis užgriebia akme
nį, čia subruzgina pliką šakelę, 
čia vėl užkabina kokią kitą gam
tos stygą. Pavasario kalbomis pra
bilus vandeniui, prie jo himno pri
sijungia ir medžiai, arimai, saulė 
gyvūnai ir patys žmonės. Permir
kusi žemė laužo saulės spindulius 
ir blizga lyg nusagstyta kokiais 
rubinais ir žėručiais. Judrus rū
kas, pasikėlęs iš atgyjančių pievų, 
kaip kempinė, prisisiurbęs saulės, 
sakytum, pats maitina apgaubtus 
plotus. O tas velykinis paukščių 
vadovas — vieversys su dideliu 
būriu savo vienminčių nardo įvy
kstančiose saulės marėse, džiū
gauja ir purpsi virš pievų ir ari
mų, nardydamas laisvoj erdvėj. 
Pakilęs į augštybes ir išsitiesęs 
saulėje, jis virpina ištisas valan
das savo švelnius sparnelius ir be
ria gamtai ir žmogui savo giesmę. 
Ir krinta vieversėlio giesmė ant 
šlapios juodos žemės, ant pievų ir

sminga į žmonių širdis naujais 
vasaros džiaugsmo pažadais

Ir jei iš augštybių nuleisi sa
vo akis į pelkes, arimus ar paba
lius, ten pamatysi margų kuodalių 
išrikiuotą eilę. Tai ūkininko pava
sarinės įnamės — pempės (kny- 
vės). Pavasarį jos yra tikros balų 
šeimininkės: joms vienoms pri
klauso sraigės, kirmėlės, varlytės 
... Jos kulverstais raičiojasi virš 
balų, šniokščia, kaip katės, ir plas
noja sparnais ,kaip karveliai.

Pavasario dienomis pasukęs į 
mišką, ach, kiek čia įvairybių ir 
džiaugsmo sutiksi! Strazdai, šar
kos, karveliai, voverės, kiškiai — 
gyvūnai su kailiais ir sparnais — 
pradedant kurmiu ir baigiant dru
giu, visi pavasarį atgyja miško 
burtininko pastogėje. Vakarop ne
retai užtiksi pulkus kurapkų, slen
kant pažeme susigūžusias, pakum
pusias, nelyginant ežiukų bandą, 
besirausiančią per sniegą. Dažnai 
čia tave, žmogau, pasveikins straz
dų daina. Jie pavasarį duoda sa
vo “didžiuosius koncertus”: šilto
mis popietėmis sutupia eilėmis ant 
šakų, ir, suderinę stygas, groja 
ir dūduoja... Apraipsta žmogaus 
akys nuo įvairumo miške pavasa
rį ; jo ausys prisipildo įvairiato- 
nių aidų, o širdis pamiršta ir ba
las ir purvą, kokį jis sutinka kas
dieninėj savo kelionėj.

Pilna visur — kiekviename žin
gsny — naujų ir naujų gyvybės 
pažadų pavasarį — Velykų dieno
mis. Kad ir tas paprasčiausias 
medžio pumpuras, pasiruošęs pra
laužti storą makštį! Kaip daug 
jame įvairiaspalvės nekaltybės! 
Kiek jame valios ir pasiryžimo iš
siskleisti skaisčiu pavasario žie
du! Kasmet tam pumpurui tenka 
vesti sunkią kovą už laisvę išsis
kleisti, ir niekados jis nenusime
na. Ir gamtoj niekas nenusimena, 
išskyrus tik žmogų...

Brangios yra žmogaus širdžiai 
Velykų pavasarinės valandos. Još 
pilnos minčių, kurių platumo ne
aprėpsi ir kurios laisvos, kaip vė
jai. Visi straigai, tvoros, sienos 
ir kalnai tada atrodo mums tik 
dirbtinės kliūtys žmonių sieloms 
prasiveržti. Ir ką pavasario dieną 
gali tau padaryti pilkas plačių pa
dangių vieversys, girios strazdo

giesmė, pumpuras ar Žeimena, to 
dažnai tu negausi net iš gražiau
sio paveikslo, šauniausios puotos 
ir turtingiausios knygos. O kai ta
vo dvasios akys yra sočios jaus
mų grožio, tada ir tavo siela ima 
plakti laisve, meile ir tiesą.

St. Lv.

Dvi Lietuvaitės.
“Amerikos Balsas” lietuvių gy

venimo žiniose pranešė, kad Ame
rikos lietuvaitė Albina Šimkutė, 
viena pirmųjų įstojusi į karinę 
tarnybą praeito karo metu, pa
kelta į pulkininkės laipsnį. Nese
niai jai įteiktas garbės medalis už 
atsižymėjimą tarnyboje. Šimkutė 
turi 4 brolius, kurie irgi eina aug- 
štas pareigas Massachussets vals
tybėje ir kitur.

Ta proga prisiminta ir kita pa
sižymėjusi lietuvaitė — laivyno 
slaugė Ona Bernotaitytė, taip pat 
gimusi Amerikoje ir pagarsėjusi 
karo pradžioje Barniajame vande
nyne. 1941 m. gale Japonams už
puolus Filipinų salas, ji su kelio
mis kitomis slaugėmis traukėsi 
nuolatinio bombardavimo sąlygo
se ir slaugė sužeistuosius. Ameri
kiečių įgula tirpo, persveriančių 
priešo jėgų nuolat puolama, ir pa
sitraukė į Manilą, galop į Corre- 
gidoro salą — tvortovę. Ona Ber
notaitytė buvo paskutinioji slau
gė, kuri neapleido sužeistųjų, li
gi gavo įsakymą evakuotis pasku
tiniuoju povandeniniu laivu, prasi
veržiant pro japonų pozicijas ir 
laivyną. Amerikos kongresas ap
dovanojo Bernotaitytę augščiau- 
siuoju ordinu — Kongresiniu gar
bės medaliu. Bernotaitytė po to 
buvo Amerikos spaudos išrinkta 
viena dešimties garsiausių mote
rų, o jos pergyvenimai Corregi- 
dore ir pabėgimas povandeniniu 
laivu pavaizduotas televizijos pro
gramoje, perduotoje visam kraš
tui.

“Amerikos Balsas”, apžvelgęs 
lietuviškus televizijos pusvaland
žius New Yorke, perduotus siųstu
vais iš augščiausio pasaulyje pas
tato, Empire State dangoraižio, 
New Yorko miesto centre, plačiau 
su juo supažindino duodamas ra
šytojo Algirdo Landsbergio repor
tažą apie tą dangoraižį. Jis pasa
koja, kaip atvažiuojant automobi
liu iš vakarų, Empire State pas
tato viršūnė išnyra iš lygumų — 
pirmoji didmiesčio žymė. Ir kada, 
anapus Hudson upės, prieš akis 
atsiskleidžia šimto dangoraižių ei
sena, Empire State pastatas domi
nuoja ją visa galva augštesnis.

XXX
”Iš penktosios Avenue prieina

me prie pat milžino. Atsilošę ir 
atversta galva stenkimės įžiūrėti 
jo viršūnę. Iki jos yra 380 metrų 
ir 102 augštai.

86 augštų lygyje įžiūrėsime 60 
metrų augštumo stebėjimo bokš
tą — observatoriją — 16 augštų 
stiklo ir metalo. Pati viršūnė yra 
televizijos antenos smaigalys.

Pastato struktūra moderni. Be
veik visos sienos suręstos iš stan
dartizuotų, mašinos pagamintų 

'dalių. Langai nėra įstatyti gilyn 
į sieną, bet eina lygioj plotmėj 
su ja. Tuo būdu architektai su-

EMPIRE
State

DANGORAIŽIS

RAŠYTOJAS A. LANDSBERGIS 
APIE AUGŠČIAUSIĄ NAMĄ 

PASAULYJE

taupė daug laiko ir pinigų.
Sidabrinis metalo spindėjimas 

suteikia pastatui lengvumo. Aliu- 
minijaus arkos ir švelniaspalvis 
kalkakmenis yra pilko ir šviesiai 
melsvo atspindžio.

ženkime vidun pro monumenta
lias duris. Mūsų laukia 67 liftai. 
(Dėl pastato augštumo trečdalis jo 
erdvės skiriama liftams ir įrengi
mams. Pastatą aptarnauja 1000 
nuolatinių tarnautojų. Likusi erd
vė išnuomuojama įstaigoms — 
186.000 kvadratinių metrų.).

Taip, mes galime naudotis ir 
laiptais. Tačiau jų yra 1860 ir 
gydytojai nepataria to — dėl šir
dies. Prieš 25 metus lenkų pašliū- 
žininkai užlipo jais iki viršūnės 
per dešimt minučių. Liftas teuž
truks tris minutes. Liftas šauna 
augštyn iki 110 metrų į minutę 
greičiu.

Nežinomybė
Vėjo ir lietaus raudojime 

imu kovoti su savim... 
kur tu nuostabioji melodija! 
Sulaužytų smilgų daina

- ant mano lūpų gelia.

BEATRIČĖ. t

GIOVANNI PAPINI

Arbuela tras los montes, balandžio 12 d.

Vienas Toledo advokatas papa
sakojo man, kad viename baskų 
miestelyje, kalnuose, kasmet, 
Didžiojo penktadienio rytų, nuo 
amžių atliekamos labai keistos 
apeigos, vadinamos La Venganza 
— Kerštas. Apeigos esančios ne
paprastos, krikščioniškos, tačiau 
išimtinai pasaulietiškos, atlieka
mos be kunigų, ir tuo vienintėlės 
visame pasaulyje. Mažai kas žinąs 
apie jas ir pačioje Ispanijoje, o 
turistai nėra apie tai ir girdėję.

XXX

Į Arbuelą atvykau Didįjį ket
virtadienį ir turėjau pernakvoti 
pas arklių pirklį, nes vienintėlis 
vešbutis toje vietovėje buvo per
pildytas. Kitą rytą, auštant, ’dide
lėje miestelio aikštėje jau buvo 
susirinkę apeigų dalyviai; jų buvo 
daugiau kaip šimtas. Tai buvo vien 
subrendę vyrai — nemačiau nei 
paauglio nei senio.

Visi šie žmonės savo veidus bu
vo išsitepę ryškia rausva spalva 
ir buvo apsigaubę ilgais pelenų 
spalvos apsiaustais. Jie buvo raiti 
ant mažų pilkų asilų, pabalnotų 
kukliai, kaip įprasta šiame kars
te. Pasigirdus kimaus trimito gar
sui kavalkada sujudo, ir aš ją 
pasekiau, jodamas, kaip ir kiti, 
ant asilo.

Procesijos pryšakyje plevėsavo 
vėliava, ant kurios buvo balto ske
leto vaizdas. Jie jojo i kalną mu
lų pramintu vingiuotu ir akme
nuotu taku, tarpais nusagstytu 
žemų krūmų kuokštais. Niekas 
nei kalbėjo nei giedojo. Kartais 
pasigirsdavo asilo žvengimas; ta
sai nejaukus garsas dingdavo krū

muose, ištirpdavo drėgname ore.
Į kalną jota apie valandą. Asi

lų ir rimtų žmonių raudonais vei
dais ilga virtinė iš lėto kilo augš- 
tyn per gūbrius ir nuožulnumus, 
vis skurdesnius ir nuogesnius. Ei
sena sustojo didžiulėje aikštėje, 
kur jau būta belaukiančių vyrų. 
Augštos uolos šešėlyje matėsi sta
las — didelė akmens plokštė ant 
keturių netašyto ąžuolo stulpų. 
Ant to stalo buvo padėtos septy
nios dėžės (taip man atrodė), ap
dengtos baltomis marškomis. Gi 
už stalo stovėjo septyni vyrai, ku
rių veidai buvo nutepti, kaip ir 
atvykusiųjų , raudonai. Ties sta
lu buvo sukrauta didelė sausų ša
kų krūva, kuri uždegus pradėjo 
skaidriai liepsnoti. Vaizdas buvo 
mistiškas ir didingas. Aplinkui 
stūksojo Siera Negrą viršūnės, 
aštrios ir negailestingos. Du sa
kalai labai augstai plaveno sau
lės nušviestuose vaiskiuose debe
sėliuose.

Vyrai tylėdami lipo nuo asilų ir 
rinkosi pusračiu apie akmens sta
lą. Jų veidai, kad ir nudažyti rau
donai — jie atrodė kaip klaunal 
— buvo susikaupę rimti. Prasi
dėjo apeigos.

Vienas iš stovėjusių vyrų nu
dengė pirmąją dėžę ir ją atidarė. 
Jis ištraukė gaidį, karingą ir išdi
dų, su gražia ir puošnia kraujo 
spalvos skiauture. Jis griebė gei
džiu! už kaklo ir truktelėjo. Jį žu
dydamas jis tarė:

— Tu, gaidy, esi mūsų puikybė. 
Te ugnis tave sunaikina.

Ir gaidys, agonijos tampomas, 
buvo įmestas į liepsnojantį laužą.

Antrasis vyras ištraukė iš ant

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

x

Jeigu akys angelų yra pilnos meilės 
ir vėjas mano skruostus paliečia šnabždėjimu, 
apkabinsiu aš raudoną skausmo ugnį — 
ir milžiniškoje tamsoje degsiu.

ženkite pamažu neatsigręždami 
ir nesustodami veskite vilti gyvą.
Mano balsas nepakeldamas didžiosios laisvės juoko 
niekuomet nebeužgimė kad plaktų mažame gyvenime.

Išėjo — pro vartus 
kalėjimo, 
į saulę — 
gyvieji.
Ir mano vaikučių 
nebuvimas — 
prie manęs 
prisišliejo.

I
i
i

I

ros dėžės nedidelį šunį, atrodžiu
sį tartum pasiutusį, kurs tuoj pra
dėjo loti. Vyras sidabro rankenos 
durklu smeigė šuniui į kaklą.

— Tu, šunie, esi mūsų pyktis, 
tesunaikina tave ugnis.

Ir kraujuojąs šuo buvo įmestas 
į laužą .

Tretysis vyras atsargiai atida
rė trečią dėžę ir iš jos ištraukė 
spurdantį baltą balandį, žmogus 
akmeniu sudavė balandžiui į gal
vą ir tarė:

— Tu , balandi, esi mūsų gaš
lumas — te ugnis tave paverčia 
pelenais.

Ir vargšas balandis buvo numes
tas ant karštų laužo žarijų prie 
kitų aukų.

Ketvirtasis vyras iš ketvirtosios 
dėžės išėmė didelę žiurkę, pa
smaugė ją savo stambiom kaulin
gom rankom ir tarė:

— Tu, žiurke, esi mūsų apsiri
jimas. Tesunaikina tave ugnis.

Penktasis vyras iš penktosios 
dėžės ištraukė mažą juodą gyva
tę ir buku peiliu nupjovė jai gal
vą.

— Tu, gyvate, esi mūsų pavy
das. Kad ugnis tave sunaikintų.

šeštasis vyras iš šeštosios dė
žės išėmė šarką, kuri, klaikiai cy
paudama, judino savo gražius 
sparnus. Aukotojas staigiu jude
siu suspaudė paukščio kaklą ir 

įmetė jį į laužą.
— Tu, šarka, esi mūsų godu

mas. Kad tave ugnis sunaikintų.
Septintasis vyras iš septinto

sios dėžės ištraukė seną riebią 
katę. Vyras vienu akimirksniu sa
vo kietomis rankomis prismaugė 
ją ir sušuko:

— Tu, kate, esi mūsų tinginys
tė. Kad tave ugnis visiems lai
kams paverstų pelenais.

Vyras? laikęs vėliavą su skele
to vaizdu, išėjo į priekį ir įmetė

į laužą šį laidotuvių ženklą.
Dabar visi atvykėliai nusisiautė 

savo pelenų spalvos apdangalus, 
ir pasirodė, kad jie visi buvo ap
sirengę gražiais baltais drabužiais, 
išsiuvinėtais auksu. Vienas po ki
to jie skubėjo prie ten esančio šal
tinio ir plovė nuo savo veido rau
donus dažus. Pamačiau jų tikruo
sius veidus: ūkininkų — atvirus, 
rimtus, raukšlėmis išvagotus, ama
tininkų — sulysusius, miestelėnų 
— pablyškusius.

Kai jie susitvarkė — yisi sa
vais veidais, skaisčiai baltais dra
bužiais apsirengę, sulipo ant asilų 
ir leidosi pakalnėn, palikdami aikš
telėje smilkstantį laužą su septy
niomis aukomis.

Leidimasis pakalnėn buvo kitoks 
nei kopimas į kalną: visi buvo jud
rūs ir gyvi, visi buvo kalbūs ir 
juokavo, o Jauniausieji iš jų skam
biais ir darniais balsais dainavo

Viešpaties nusižeminimą. Jie meta 
septynis simboliškus gyvius lau- 
žan, reiškiantį pragaro ugnį. Ka
dangi dalyvaują tose iškilmėse 
yra visi geri katalikai, mes, ku
nigai, tatai toleruojame, tačiau, 
kunigams, mūsų vyskupo įsaky
mu, neleidžiama tose apeigose da
lyvauti. Mums atrodo, kad jose 
esama kažkokio naivumo ir juokin
gumo. Tos apeigos vadinas La 
Venganza. Tačiau nėra aišku, ar 
tai reiškia Dievo kerštą ar žmonių 
kerštą nuodėmėms. Žmonės tą pro
cesiją vadina — matomai nebe 
ironijos — “asilų eisena”.

Aš padėkojau senam kunigui ir 
jam pasakiau, kad aš nesu jo nuo
monės dėl šio seno papročio pras
mės. Aš esu labai patenkintas — 
kad ir estetiniu požiūriu, — gavęs 
pamatyti didingo paprastumo ma
gišką ir laukinišką spektaklį.

Ii prancūzų kalbos vertė V.J.

Skubiai apžvelkime pastato is
toriją. Jis buvo pastatytas rekor
diniu tempu — tarp 1929 metų 
spalių mėnesio ir 1931 metų ge
gužės. Kas savaitė buvo pastatomi 
maždaug 4 su puse augšto. Kadan
gi aplinkui nebuvo vietos atsar
goms krauti — buvo nutiesti tie
sioginiai geležinkelio bėgiai prie 
pat statybos vietos ir atvežamą 
plieną bematant užkeldavo augš
tyn.

Mes kątik prašvilpėm pro 78tą 
aukštą, į kurį 1945 metais įtriuš- 
kėjo rūke paklydęs lėktuvas. Ka
tastrofos žymių jau nebėra.

Išlipkime observatorijoje, 86 
augšte, kur paprastai daugiausia 
lankytojų. Pirmasai žingsnis — 
pažiūrėti žemyn. Raibstančios 
akys mato automobilius kaip va
balėlius išskaptuotose uolų' kiau
rymėse. Miesto triukšmas girdisi 
kaip tolimas ošimas.

Vienu augštu žemiau mes pas
tebim sudėtingą instrumentą ky
šantį pro langą ir žmones ant plat
formos uoliai matuojančius ir ra
šančius. Tas instrumentas vadina
si žiroskopas ir inžinieriai sten
giasi išmatuoti kiek pastatas svy
ruoja nuo vėjų. Netrukus mes su
žinome tyrimo davinius. Pastato 
pulsas normalus — jis tepakryps- 
ta septynis su puse centimetro.

Dar žemiau, keletas žmonių-ky
bo persijuosę diržais prie sienų. 
Tai langų valytojai. Kas savaitę 
jie išvalo 6500 langų.

Augštumose apetitas žymiai pa
aštrėja ir mes pasinaudojam iš
taiginga valgykla, kurios kainos
— mūsų laimei — tokios pat kaip 
tolimam slėny. Išėjus mes apžvel
giame 80 kilometrų panoramą. 
Pietuose mes matome Manhattano 
salos smaigalį su jo dangoraižių 
kirbine ir garsųjį Wall Street (fi
nansinio gyvenimo centras New 
Yorke. Red.) — vieną iš svarbių
jų sovietinės tautosakos herojų. 
I pietryčius nusidriekia Brookly- 
nas, kuriame spiečiasi daugiausiai 
lietuvių. Skersai rytų upės į Broo- 
klyną žiūri plieniniai melsvas 
Jungtinių Tautų pastatas, tarp
tautinės teisės simbolis. Pietvaka
riuose pastebėsim kitą simbolį
— Laisvės Statulą, kuri iškėlusi 
žibintą žiūri į praplaukiančius lai
vus. Joje iškalti žodžiai “Duokite 
man savo pavargusius, nuskriaus
tuosius. .. ” tebeturi ypatingos rei
kšmės tūkstančiams pabėgėlių nuo 
priespaudos, kurie prisiglaudė 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

žvelkime į vakarus, kur prie do
kų glaudžiasi didieji transatlanti
niai laivai. Ir tolyn už jų r— New 
Jersey valstybės lygumos su jos 
eibe susiremiančių miestų bei 
miestelių.

Jau pradeda temti. Jaunesnės 
porelės susiglaudžia arčiau. Apa
čioje sumirga Broadwayaus švie
sos ir ištysta eibė blyksinčių vin
gių. Miesto ūžimas pakyla, šiau
rės rytuose vingiuojanti Harlemo 
upė pagauna šviesos atspindžius, 
šiaurės vakaruose horizonte mė
lynuoja ramūs kalnai.

Nenoromis atsiskiriame nuo ši
to vaizdo. Liftas krenta žemyn 
kaip į bedugnę. Išėję laukan ma
tome keturis didžiulius prožekto
rius raižant dangų iš Empire pas
tato viršūnės.

senovišką meilės dainą. Asilai sku
bėdami žingsniavo tarp uolų. Ir 
mažiau nei per pusę valandos ei
sena sugrįžo į Arbuelos aikštę, ir 
visi išsiskirstė kas sau.

XXX
Aš panorau sužinoti šį tą dau

giau apie šių nepaprastų pusiau 
pagoniškų pusiau krikščioniškų 
apeigų prasmę. Kreipiaus į seną 
sulysusį kunigą, pasitikusį grįž
tančiuosius, ir paklausiau jo nuo
monės apie mano matytus daly
kus.

— Tasai paprotys yra labai se
nas, atsakė jis, ir yra užsilikęs 
tik Arbueloje. Tai, be abejo, lie
kana iš vidurinių amžių religinių 
apeigų, ir ji mūsų Viešpaties nu
kryžiavimo dieną simbolizuoja 
septynių didžiųjų nuodėmių sunai
kinimą. Vyrai nusidažo savo vei
dus raudonai vaizduodami savųjų 
paklydimų gėdijimąsi. Jie joja ant 
mažų asilėlių, kad pamėgdžiotų
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE. 
VAISTUS 

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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VAISTAI GIMINĖMS APIE LIETUVIUS NUOMONĖS

KOKIUS IR KAIP SIŲSTI VAISTUS I LIETUVĄ.
Šiandien tenka nepaprastai daž- ( kintus kalbant: “O, aš gavau ge

nai atsakinėti j klausimus, kaip rų šveicariškų vaistų. Labai bran-
ir kokius vaistus siųsti i Lietuvą.

Deja, tikslaus atsakymo vienu 
sakiniu neįmanoma duoti, todėl 
noriu šiame straipsnyje šį reikalą 
plačiau paaiškinti, ši informacija, 
tkluosi, bus naudinga tiems tau
tiečiams, kurie siunčia vaistus tė
vynėn giminėms gydymosi tikslui, 
bet ne pardavimui.

Esu skaičiusi daug receptų, ku
riuose, deja, man atrodo nėra nei1 
pakankamos dozos, nei pagrindo 
tikėti, kad tas vaistas prie duoda
mų aplinkybių galėtų ką nors pa
gelbėti

Iš viso prašyti vaistų pagal re
ceptus, yra didelė nesąmonė. Na, 
žinoma, skaitytojas paklaus: O 
kaip gi kitaip? Taigi, aš noriu šį 
dalyką paaiškinti.

Pavyzdžiui, viename recepte 
prašoma brangaus vaisto vit B12 
30 ampulių, šis vaistas reikalin
gas tik retoje anemijos formoje ir 
jis turi būti vartojamas ištisai vi
są gyvenimą, kitaip iš’viso nėra 
prasmės jo vartoti, nes jis nieko 
nepadės.

Žmogus, kuris prašo tų vaistų, 
rašo, kad jis yra nusilpęs 10 me
tų. Jeigu jis iš tikro sirgtų ta ane
mijos forma, tai senai būtų buvęs 
kapuos.

Kitame laiške vieno tautiečio 
motina skundžiasi “silpna širdim”, 
kuri yra smarkiai išsiplėtusi. Jai 
gydytojas davė receptą, pagal ku
rį ji turi gauti vaistus širdžiai su
stiprinti. Skaitau ir netikiu savo 
akimis — vaistų vardas aiškus: 
urolucocil. Vienintelis jų naudoji
mas yra inkstų uždegime.

Žinoma, čia tik keli charakte
ringi pavyzdžiai.

Dar dažniau prašomi vaistai 
liaudies mediciniškais terminais: 
“atsiųsk, sūneli, vaistų nuo blogos 
širdies”. Nežinia, ar tas žmogus 
turi širdies išsiplėtimą, kuri sukė
lė augšto kraujo spaudimas, artas
žmogus turi užblokuotus širdies 
impulsus. Jeigu širdis yra išsiplė
tusi dėl augšto kraujo spaudimo, 
“digitalis” yra nepamainomas vai
stas, bet jeigu širdyje yra užblo
kuoti impulsai, tai šiuo atveju di
gitalis nuvarys žmogų į kapus. 
Žinoma, siunčiama digitalis, nes 
jis stovi vaistų sąraše po užvardi- 
nlmu” vaistai nuo širdies”.

VAISTŲ VARTOJIMO 
PRINCIPAI

Kiekvienoje ligoje vaistai var
tojami dvejais atvejais. Pirmiau
siai, vaistų tikslas yra pašalinti 
pagrindinį sutrikimą organizme ir 
sumažinti simptomus, kurie pasi
reiškia ligoje dėl pagrindinio su
trikimo.

Pav., plaučių džiova sergančių 
pagrindinis sutrikimas yra tuber- 
kuliosės bacilų lizdas plaučiuose, 
šis lizdas gamina nuodus, kurie, 
patekę į kraują, nuodija kūną ir 
sukelia anemiją. Vadinasi, jeigu 
mes gydysime tik anemiją, — mes 
jos neišgydysime. Todėl daktaras 
duoda stroptomyciną sunaikinimui 
bacilų, ir geležį, gerą maistą, kad 
kūnas galėtų nugalėti anemiją.

Antras svarbus dalykas, kad

gus, bet sveikata turi būti pirmo
je vietoje”.

Žmogus tiki, kad tuos vaistus 
tik šveicarai t4*gamina, mat, to
kiu vardu vaistau Australijoje ne
gausi. Tačiau tikrovėj yra visai 
kas kita. Pagrinde formokologija 
turi kelis šimtus pagrindinių vais
tų. Kiekviena firma tuos pačius 

junginius pardavinėja įvairiausiais 
vardais. Dažnai jie juos sumaišo 
ir tuo būdu parduoda kaip naujus 
vaistus. Pav., “Combex” piliulės 
turi kepenų extraktą ir vitaminą 
Bl. Jeigu kokia firma nutars dar 
pridėti vitaminą A, tai jau šis vai
stas vėl turės naują vardą. Todėl 
yra daug tiksliau žinoti dėl kokios 
ligos reikalingi vaistai Lietuvoje 
ir išsiųsti vietinius vaistus, negu 
gauti amerikonišką pavadinimą ir 
jų čionai jieškoti ir mokėti ketur
gubai.

Be abejo skaitytojas paklaus: 
tai kaip gi mes galime padėti Lie
tuvoje sergantiems, nepakartojant 
minėtų netikslumų.

Čia gi siūlau tokį projektą: Te
gul žmogus, kuriam reikalingi vai
stai, atsiunčia šias informacijas:

1) Ligos istoriją ir diagnozę.
3) Aprašymą nenormalumų kū

ne, kuriuos gydytojas rado.
3) Laboratorijos tyrimo rezul

tatus.
Šias informacijas gydytojas ga

li parašyti per kelias minutes.
Australijoje ligoniui persikeliant 

j naują vietą, gydytojas duoda 
šias informacijas naujam gydyto
jui, kad tam nereikėtų vykdyti vi
so tyrimo iš naujo. Todėl, man 
atrodo, kad tai ir šiuo atveju ga
lima padaryti.

Su šiomis informacijomis kiek
vienas gydytojas Australijoje ga
lės išrašyti visus vaistus, kurie 
reikalingi ligoniui.

Žinoma, ir šiuo atveju 100% 
tikslumo nepasieksi, bet tai yra
pats geriausias kelias pagelbėti 
ligoniui.

VAISTAI NAMŲ 
' VAISTINĖLEI

Dalis vaistų yra labai dažnai 
vartojami—dažnai nėra laiko susi
rašinėjimui kai ligonis reikalin
gas greitos pagalbos.

šie kasdieniniai vaistai gali bū
ti labai reikalingi Lietuvoje, todėl 
siūlyčiau jų pasiųsti mažais kie
kiais, kad žmonės jų turėtų stai
giai prireikus.

Štai čionai Jų sąrašas ir kie
kiai, kuriuos siūlyčiau pasiųsti:

LUMINAL TABLETĖS 
dozė suaugusiam 1 graino (ne 
gramo) tris sykius į dieną.

Jie padeda nuo nervų sukriki
mo, nemigo. Siųsti 25u *ablečių.

CHLORAL HYDRATE TABLE
TĖS
suaugusiam dozė yra 15 grainų 3 
į dieną. Vaistai daugiausiai varto
jami vaikams sergant tymais, 
plaučių uždegimu, bronchitu. Jie 
veikia panašiai kaip ir luminal 
tabletės. Siųsti 50 tablečių.

silpusiam dėl geležies trūkumo 
maiste.

Dozė suaugusiam: 1 tab. 3 sy
kius į dieną. Nuo 6 — 14 metų: 
1 tabl. 2 sykius į di«*ną. Nuo i me
tų: 1 tab.’ 1 sykį į dieną.

Vartojama 4 savaites iš eilės, po 
to padaroma 2 mėnesių pertrauka. I

Siųsti 200 tablečių.

SULPHADIAZINE TABLETĖS

— dažnai išgelbsti gyvybę. Var
tojama plaučių uždegime, smege
nų uždegime, ausies uždegime ir 
kitose ligose. Dožą nustatys dak
taras pagal reikalą.

Išsiųsti 600 tablečių.

UROLUCOCIL TABLETĖS 

nuo pūslės ir inkstų uždegimo. 
Priklauso sulphonamidų grupei. 
Dožą nustatys daktaras pagal rei
kalą.

AUREOMYCIN CAPSULĖS 
CHLOROMYCETIN CAPSULĖS

Dozė suaugusiam 1 gramas (ne 
grainas) du sykiu į dieną.

Šie vaistai yra panašūs kaip pe
nicilinas, bet daug stipresni. Vei
kia prieš įvairiausias ligas. J h* 
yra didžiausias mūsų amžiaus me
dicinos laimėjimas. Bet jie yra 
nuodingi ir gali sukelti kraujo vė
žį. Vartoti tik su gydytojo prie
žiūra.

Pasiųsti: Chloromycetin 50 gra
mų, aureomycin 30 gramų.

Visi vaistai turi būti naudojami 
gydytojo priežiūroje. Manau, kad 
vidutiniai šeimai šio kiekio vaistų 
turėtų normaliai pakakti Ii metų 
laikotarpiui.

Dar yra keletas dalykų, kuriuos 
patarčiau pasiųsti, bet kam Lietu
von. šie Junginiai padės ir jau
nam ir senam ir sveikam ir ser
gančiam. šiuo maistu amerikie
čiai sustiprino daugelio koncent
racijos stovyklų kalinių sveikatą 
ir Australijoje vartojama sanato
rijose rr senelių namuose.

1RRADOL — maltoses cukrus 
su vitaminais Al, Bl, B2, geležim, 
amonjako citratu. Ir mangane- 
sium. Dozė: vienas valgomas šau
kštas 3 kartus į dieną suaugusim, 
vaikui pusę šios dozės. Saldus, 
skanus cukrus stiklinėse. Gauna
mas be recepto vaistinėse.

Kiek pasiųsite — tiek nebus per 
daug.

SALDAUS KONDENSUOTO 
PIENO dėžės, šį visi žino. Labai 
geras maistas nedavalgiusiam, net 
ir kelių dienų amžiaus vaikui.

COMBEX PILIULĖS — tai ke
penų extraktas ir Vit. Bl. sene
liams. Dozė 2 piliulės į dieną. Blo
gai laikosi. Siųsti 120 piliulių.

Vaistų vardai duoti tokie, kokie, 
vartojami Australijoje.

Elvira Petrikaitė.

SIBIRO STOVYKLOSE
Grįžus iš Sibiro vokiečių piliety

bės žydų tikybos tremtinys išbuvo 
prievartos stovyklose 10 metų. Jis 
paneigė, kad savo laiku paskelb
toji amnestija plačiau būtų buvusi 
įgyvendinama. Buvę paleisti dau
gumoje tik ligoti ir nedarbingi as
mens. Priverčiamojo darbo stovyk
los netik kad nelikvoduojamos, bet 
į jas atgabenama vis nauji trem
tiniai. Jo pasakojimu pereitų metų 
rugp. 10 dieną į stovyklą “Pot- 
ma X” buvęs atgabentas kartu su 
kitais kaliniais lietuvis X. Jis kar
tu su žmona 1955 m. pabaigoje 
buvęs suimtas kaltinant bendra
darbiavus su vokiečiais, nors jis 
vokiečių okupacijos metu nieko 
kito nedarė, kaip laiškus išnešiojo. 
Kai lietuvių pora pareigūnams 
priminė paskelbtą amnestiją, tai 
buvę įžūliai paaiškinta, jog am
nestija esą taikoma tik anksčiau 
nuteistiesiems. Tokiu būdu lietu
vis po amnestijos paskelbimo buvo 
nuteistas 10 metų, o jo žmona 5 
metams.

Toje pačioje Potmos stovykloje 
grįžus i s sutikęs 6 Vilniaus univer
siteto lietuvius studentus, kurie 
buvę suimti 1956 m. kovo mėn. 
Jie buvę kaltinami priklausę kata
likų jaunimo organizacijai ir pri
tarę “buržuaziniam nacionaliz
mui ir patriotizmui”. Jie anot grį- 
žusiojo buvę puikūs jauni žmonės, 
inteligentingi, religiniai nusiteikę, 
geri draugai. Vienas iš Jų, medi
kas, buvęs priskirtas prie stovyk
los gydytojo, o kiti dirbę kol kas 
žemės ūkio darbus. Jie buvę pa
smerkti 3-10 metų. 1956 m. rugsėjo 
13 d. trys tų studentų nebegrįžo 
darbo stovyklom Pasinaudoję pa
togia proga bandė pabėgti. Kitą 
dieną jų lavonus sargybiniai at
gabeno sunkvežimiu į stovyklos 
kiemą ir pametę ant tako. E.

DEL ALB SUVAŽIAVIMŲ
Perskaitęs Australijos Lietuvių 

Bendruomenės seimo atstovų pa
sisakymus, panūdau prikišti ir sa
vo trigrašį. Mat, esu buvęs trijų 
ALB tarybos ir Australijos Lietu
vių draugijos suvažiavimų narys, 
kur kilnojau ranką balsuojant ir 
norėdamas pasakyti savo nuomo
nę. Deja, suvažiavimuose, nors 
kaip augštai kėliau ranką, man 
kalbėti neleido — matyt per jau
nas atrodžiau... O kiti kalbėjo, ir 
dažniausiai vis tie patys, ir vis, 
prieš pradėdami kalbėti, pa
sisakydami kuo jie yra buvę, ir 
niekada — kuo dabar yra.

Ir ne aš vienas buvau tylus, it 
bažnyčios pelė. Daug buvo tokių, 
kaip aš, kurie neištardavo nei žod
žio per tris dienas, šitokie tik 
klausydavomės Ir balsuodavome. 
Išslydę iš suvažiavimo arba po su
važiavimo dar lankydavome pažįs
tamus, o grįžę į namus, į savo už
rašų knygutes įrašydavome buvę 
tokiame ir tokiame suvažiavime.

Neteko dalyvauti pastarajame 
suvažiavime Sydnėjuje, bet iš1 
spaudos susidariau įspūdį, kad 
padaryta pažangos, šis suvažiavi
mas laikytinas pavykusiu dar ir 
todėl, kad jo metu įvyko sporto’ 
šventė ir kiti suvažiavimai.

Skaitydamas atstovų pareiški
mus, lyg bitės įgeltas šoktelėjau 
perskaitęs V. Kazoko žodžius: 
“Drauge su suvažiavimu, turėtu 
įvykti didesnio ar mažesnio masto 
lietuviškos kultūros manifestaci
ja”. Taip, V. Kazokas gerai at- 
micravo ir teisingai atkirpo — 
ALB Tarybos suvažiavimai turėtų 
būti Australijos lietuvių šventė 
pilna žodžio prasme.

Mūsų kaimynai latviai kasmet 
suruošia tokias šventes, kur esti

Melskimės Lietuviškai
JAU IŠĖJO IS SPAUDOS KAN. AL. SABALIAUSKO 

PARUOŠTA MALDAKNYGĖ

kiekviena normaliai gyvenanti ša
lis turi visus vaistus.

Dažnai girdime žmones paten-
VIRAXAHAEM 
geležies tabletės. Vartojama nu

• Užsienio politiniai stebėto 
jai sako, kad Nasseras yra tapęs 
absoliučiu Sueso kanalo valdovu. 
Atmesdamas kompromisinį Jungt. 
Amerikos Valst. planą, parodė, 
kad Jis nesirengia daryti nuolai
dų.

Anglų laivininkystės bendrovės 
yra nutarusios boikotuoti Sueso 
kanalą, iki bus pasiekta susitari
mo ir galutinai paaiškės situacija.

VIESPATIES ANGELAS

e

tirs

BROWNEJONES Ltd
1. NORFOLK PL., LONDON W. 2 ENGLAND.

TeL: Pad. 2797.
Pagelbės pasiųsti siuntinėlį šeimai 

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, 
MEGZTINES KOJINES 

GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESATUI.
ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, 

PINIGAI GRĄŽINAMI.
UŽ SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI.

Rašykite lietuviškai.
reikalaukite mošų kainarašcių.

BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 
7 V. VAKARO, SESTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 VAL. P.P.

Maldaknygė yra ypač patogi jau
nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis 
kalbomis išleistom maldaknygėm. 
Nors maldaknygė turi 288 pusla

pius, bet yra atspausdinta taip ge
rame ir ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošta atsižvelgiant į naująjį Ii* 
turginį sąjūdį ir mišių giedomo- 
sios dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge lietu
viškai ir lotyniškai. Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų 
dienų kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau kaip 30 
giesmių.
Kalbą lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:
Odos lux auksuoti kraštai — 4.50 
dol. Odos imitacija auks. kraštai 
— 2,50 doL Odos imitacija raudo
ni kraštai — 2,00 dol.

chorų, teatrų ir tautinių šokių 
grupių varžybos, meno parodos; 
kur skaitomos paskaitos, kur pro
gramos išpildyme dalyvauja jauni
mas ir senimas. Mūsų kulūrinin- 
kai apie šitokius meno festivalius 
senai svajoja, nes jie reikalingi, 
bet ikšiol niekas rimtai reikalo ne
pajudino.

O reiktų, kad sykiu su apylin
kių atstovais važiuotų mūsų kul
tūrininkai iš visų miestų, kad dai
lininkai ir rašytojai vežtųsi ge
riausius savo kūrinius, tautinių 
šokių šokėjai, teatro žmonės, cho
rai pasiruoštų kuo geriausiai, o 

sportininkai ir studentai turėtų sa- 
vo šventes ir suvažiavimus, ku
riuos ruoštų taip pat tame mieste.

Sakysite, kad tai sunku, veik ne- 
įmanoma įvykdyti, sakysite, kur 
žmones, atvykusius iš visos Aus
tralijos, apgyvendinti, kaip tokia 
daugybę savose pastogėse sutal
pinti, kaip ir kur gauti sales ir t-t. 
Nagi, kam būtinai brautis atvy
kusiam į namus — pagyvenkime 
atostogaudami palapinėse, juk dau
gis esame taip gyvenę savai
tėmis, net mėnesiais. Sales užsa
kykime iš anksto. Gerai apsvars- 
tykime programą, suderinkime ją, 
kad kuo mažiausiai laiko būtų 
gaištama, tariant su poetu Anta
nu Gustaičiu, maišant “Juoda, bal
ta, šilta, šalta”.

Manau, kad tokioj plotmėj or
ganizuoti ALB tarybos suvažiavi
mai sutrauktų daug žmonių iš vi
sos Australijos, nes daugis pritai
kytų savo atostogas ir vyktų, kaip 
mūsų tėvai į Šiluvą, Kalvariją ar 
Alvitą per atlaidus.

Drįstu pakišti mintį, kad atsto
vams kelionės apmokėjimai yra 
žmonių “lepinimas”. Kelionpini
gius siūlyčiau skirti tokio suva
žiavimo kultūrinio festivalio fon
dam Žinoma, gali būti išimčių — 
sunkiai ekonomiškai gyvenančiam 
atstovui kelionės išlaidos apmokė
tinos Pav. Canberros aplinkės val
dybos kasos knygoj nerasite suva
žiavimų reikalams išleisto peno, o 
atstovai (ir ne vienas) visad daly
vauja suvažiavimuose ir Adelaidė
je, ir Melbourne, ir Sydnėjuje.

Petras Pilkalnis.

Išleido Edvardas Vilutis, 3808 Alder St., East Chicago, Ind., 
U.S.A.

Australijoje maldaknygės gaunamos: Mr. N. Butkūnas, 
9 Cowper Str., St. KILDA, Vic.

Taip pat ir pas kitus knygų platintojus.

DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Emstan Bottling Co. Ltd. 
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants

81 Hillcrest Avenue, Hurstville 
teL LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St, W. Miteham, S.A.

GREITAI! — PIGIAU — RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINOS! Žiūrėkite kainos ir rūšies!

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £ 24.10.6.VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £ 26.5.0.

3i jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos medžiagos 
vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose kiaulienos 
taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

3 ja rd. viL medi. moteriškai eilutei. 
Moteriškos eilutės priedai.
4i jard. batiso medviL medi, suknelei. 
Iš jard. medi, trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MAISTO SIUNTINĖLIAI: 
... .£ 5. 7.6 19 svarų ryžių....................................... ;... £ 6. 2.6
....£ 8.18.6 19 svarų kiaulienos, sud. k. taukuose ... £ 11.12.0
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ŽMONĖS
ir

ĮVYKIAI
★ Dr. L. Petrauskas, keleri me

tai besiverčiąs medicinos prakti
ka N. Gvinėjoj, su žmona ir duk
rele atvyko į Sydnėjų 6 mėn. atos
togų. Sydnėjaus universitete gyd. 
L. Petruaskas klauso spec, tropi
nių ligų kursą, kuris truks 5 mėn.

PRIEŠAS N R. I
šį kursą, šalia grupės australų 

gydytojų, klauso 3 europiečiai. Iš
laikiusiems egzaminus bus suteik
tas atitinkamas diplomas. Po atos
togų Petrauskų šeima griš į Nau
jąją Gvinėją, kur dr. L. Pet
rauskas yra apskr. gydytoju.

* Birutė Bilevičiūtė, kuri prieš 
5 mėnesius Švedijoje pasišalino iš 
sovietinės ekskursijos ir pasirinko 
laisvę, neseniai iš Stockholmo ke
lioms dienoms buvo nuvykusi į 
Reutlingeną ir lankėsi Vliko Vyk
domoje Taryboje, susipažindama 

su jos darbuotojais ir pasidalinda
ma mintimis apie okupuotą tėvy
nę, kurią ji dar taip neseniai ap
leido.

* Jonas Glemža (Reutlingeno) 
ir Juozas Vilčinskis (Londone) iš
rinkti Laisvųjų Profesinių Sąjun
gų Internacionalo (tremtyje) cent- 
rinėn tarybom Latvių atstovai 
yra Bruno Kalninš ir Janis Robe- 
žnieks, estų — Johannes Mihkel- 
son ir Ernst Petersson.

★ Argentinos lietuviai Milaše- 
yičiai, prieš 4 metus pardavę savo 
namelius už 55.000 pozų, bolševikų 
suvilioti grįžo j Lietuvą. Pamatę 
tikrąją padėtj, pagyvenę “rojuje”, 
per visokius užtarymus gavo leidi
mą grįžti į Argentiną, kur tyli, 
it vandens į burną paėmę, ir vėl 
iš naujo kuriais, bet jau nesitiki 
įsigyti namelių.

* Sydnėjiškis visuomenininkas 
A. Mauragis ir prekybininkai “Rū
tos” (Cabramattoj) savininkai 
Statkai, šiomis dienomis atidarė 
siuntinių į už “geležinės uždan
gos” esančius kraštus siuntimo 
agentūras. Jie atstovauja Cosmos 
Trading Co., kurios savininkas 
yra Vaitiekūnas, Melbourne.

★ E. Mataitis, “El Dia” Monte
video dienraščio linotipininkas, 
pasistatė patalpas ir įsirengė nuo
savą spaustuvę. •

★ Urugvajuje, Wilson kolonijo
je, Veronika Kaluzevičienė su sū
num turi keliolikos hektarų vy
nuogynus ir sodus. Ir eilė kitų 
lietuvių gražiai ūkininkauja ir 
nuosavomis mašinomis pristato sa
vo produktus į Montevideo, šalies 
sostinę.

Kaip senas yra žmogus, tiek se
nas yra ir klausimas, koks žmo
gus turėtų būti ir kaip jis turėtų 
būti auklėjamas. I šiuos klausi
mus bandė atsakyti visų laikų fi
losofai, pedagogai ir net politikai. 
Nekartojant doktrinų autorių ir 
išvedžiojimų galima prieiti išva
dos, kad kiekvienas stengėsi ana
lizuoti ir pažinti patį žmogų ir 
ištyrę jo prigimtį, ėmė kurti savo 
filosofines, pedagogines ir politi
nes koncepcijas žmogui formuoti 
bei jo gyvenimui palengvinti.

Žmogus turi įvairių galių: fizi
nių, intelektualinių, emocinių ir 
valios. Pilnutinis ugdymas siekia 
visų šių galių harmoningo išvys
tymo. Priemonės ir metodai ugdy
mui yra įvairios: kūno mankšta, 
sportas, žaidimai, intelektualinis 
ir dorinis bei religinis Švietimas 
— visi talkina išugdyti pilnutinę 
asmenybę. Sveiko ir išlavinto kū
no, jautrios širdies, šviesaus pro
to, tvirtos valios, moraliniai svei
ka ir sąžininga asmenybė ir gali
ma būtų pavadinti pilnutinio žmo
gaus prototipu.

Joks, kad ir tobuliausias, ugdy
mas yra neįmanomas be paties ug
dytinio teigiamo nusiteikimo siek
ti augštesnio, pilnesnio, tauresnio 
savęs.

Ugdymas ir ugdymasis vyksta 
per pastangas prisiimti bei pasi
savinti visa, kas gero vyksta mus 
apsupančiųjų žmonių dvasioje ir 
darbuose bei elgesyje, ir lenkiant 
savo dvasines ir fizines galias sie- 
kamojo idealo kryptimi Tai yra 
svarbiausias veiklusis ugdymo mo
mentas.

Antrasis yra gėrybių ir dory
bių atrankos momentas, kada 
stengiamės atsikratyti savo pavel
dėtomis ir įsigytomis silpnybėmis, 
kūno ar sielos bei valios trūku
mais.

Visass ugdymas ir didžiulės pa
stangos nueitų niekais, jeigu sa
vo ugdymosi laiką apribotume vai
kyste ir jaunyste ar uždarytume 
mokyklos ar organizacijos rėmuo
se. Ugdymos baigiasi su mokykla, 
bet ugdymasis baigiasi su mūsų 
žemiškąja egzistencija, NE AN
KSČIAU.

Viename pobūvyje sutikau jau
nimo organizacijos pareigūną, 
“nusilesusį”, vos ant kojų bepa

stovintį. Nei iš šio nei iš to jis 
man pradėjo aiškintis, kad jis 
jaunimo akyse, o ypač oficialių 
pobūvių metu, nė lašelio nepauos- 
to. Atseit, jis norėjo įrodyti, kad 
esą galima turėti moralinių atos
togų, kada esama privačiame už
daram draugų būryje.

Gaila, mūsų vertė nedalijama 
nė laiku, nė draugija, nė ypatin
gomis aplinkybėmis.

Galime ir privalome turėti po
ilsį kūnui ir dvasiai, bet pasiektas 
moralinis augštis nėra nė darbas, 
nė nuovargis. Tai yra gyvenimo 
būdas, kuriuo apsireiškia mūsų 
esmė.

žmogus išsiskiria iš kitų tva
rinių labiausia savo egzistencijos 
suvokimu. Jis būna sąmoningas. 
Sąmonė tad ir yra didžiausia žmo
niškumo žymė. Sąmonė diriguoja 
mūsų veiksmus, o valios galiomis 
savo gyvenimo būdą tvarkome pa
gal savo įsitikinimus. Todėl daly
kai žlugdą ar silpniną sąmonę bvi 
valios galias yra mūsų žmonišku
mo priešas nr. 1.

Didžiausias sąmonės ir valios | 
žudikas yra besaikis girtuokliavi
mus.

Pasigėręs žmogus netenka kūno 
ir dvasios lygsvaros. Jo valia 
žiauriai susilpnėja netekusi savo 
vairininko — sąmonės. Jausmai 
išbujoja ir žmogus veikia impulsų 
įtakoje. Atimk iš žmogaus sąmo
nę, blogio ir gėrio supratimą ir 
sąžinės balsą — kas iš jo beliks.

Kasdieną laikraštininkai pelno
si iš žmogžudysčių aprašymų, au
tomobilių katastrofų, skyrybų ir 
kitokių nelaimių, kurios įvyksta 

dažniausia alkoholizmo pasėkoje. 
Deja, girtuokliavimas taip yra pa- 
plitęs ir žmonės su juo taip yru 
apsipratę kaip su mirtimi. Ir mir
tis ir girtuokliavimas yra vienodai 
grėsmingi ir kasdieną vis daugiau 
ir daugiau aukų nusineša, bet 
kiekvienas vis galvoja, kad dai
ne jo eilė mirti, o kitą matydamas 
girtą ir į žmogų nepanašų, nepa
mano, kad ir jo žmoniškumas 
kartu iškeliauja su pragerta są
mone.

Žmogus yra atsakingas už savo 
veiksmus, kuriuos jisai daro są
moningai. Moderniaisiais laikais 
teismų ištobulėjusiose procedūro
se randamos lengvinančios, o kar-

noriu teismų praktika paremti saT 
vo argumentaciją, kad girtas žmo
gus nėra pilnas žmogus, kad nusi
gėrimas degraduoja žmogų iš pa
kilimo augščiau gamtos padarų. 
Gyvuliai, kad ir kažkiek ir kokių 
nuostolių ir žalos pridaro, bet nė
ra baudžiami, nes jie tai daro ne
sąmoningai. šitas sugretinimas 
gal labiau paryškins, kaip labai 
suniekina savo prigimtį tasai, ku
ris be atodairos mirksta alkoholio 
sužalotoje būtyje.

Nieką neraginu pasidaryti vi
siškais abstinentais ir bijotis al
koholio, kaip velnias kryžiaus, 
nors jaučiu didelę pagarbą vysku
po Valančiaus idėjų pasekėjams 
ir augštai vertinu abstinentus ir 
blaivininkus. Sunku būtų tikėtis, 
kad visa tauta virstų blaivinin
kais. Tačiau kasdien matydamas 
minias vyrų, ištikimai tarnaujan
čių Bachui, negaliu susilaikyti nuo 
sielvarto ir kreipiuosi nors į tuos, 
kurie iš esmės moka pažvelgti 
laikas nuo laiko į savo ir tautos 
buitį. Kiek gražaus ir produktin- 
go laiko prastovima baruose be
laukiant skambučio, kiek gražios 
energijos, o dar gražesnio pinigo 
būtų sutaupoma, ir kaip sveika ir 
stipri moraliai ir materialiai į gy
venimą eitų mūsų tauta, jei pasi- 
ryžtume nuo šios dienos nė vieną 
kartą daugiau savo gyvenime ne
prarasti bet kokiose aplinkybėse! 
savo žmoniškumo augščiausios žy- “pyksta, kad išrinktų vykdomuo- 
mės — sąmonės, dėl sveikesnės 
moraliai ir materialiai tautos atei
ties vengti ir nesudarinėti progų i 
girtuokliavimui.

Karas nuūžė. Ant miestų griu
vėsių iškilo nauji pastatai dar gra
žesni ir didingesni. O Tu, žmogau, 
sugedai karo audrose ir neprisikeli 
iš moralinio ištižimo! Laikas pa-1 
kelti akis į augštumas ir šviesą. Į 
Mielas skaute, kai tavo i 
tirpsta alaus 
bent sekundę 
valandą, kada 
brolių skautų 
prieglobstyje susikaupęs 
dėjai tarnauti Dievui, tėvynei ir 
padėti artimui. Pagalvok, ar viską 
padarei, ką galėjai? Ar tikrai jau 
negalėjai ir negali daugiau ir ge
riau vykdyti geležinį įstatą? įsi
klausyk ir išgirsi savo sieloje bai
są. Jis ragina Tave bėgti iš ba
ro. Bėk, nesuabejok, negrįžk. Tu 
pašauktas daug augštesniems dar
bams.

Mielieji Broliai Skautai, kas ne
išgirs savo sąžinės balso, tam atė-

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

str.

už- 
pa- 
gal 
po

Gerb. p. Redaktoriau,

Pasisakydamas dėl Australijos 
lietuvių metraščio leidimo, teigiu, 
kad toks metraštis reikalingas, ši 
mintis buvo iškelta šio laikraščio 
1956 m. gruodžio mėn. 5 d. Nr. 
49 “Laikas — Kūrėjas ir naikin
tojas” straipsnyje. Taigi kelis mė
nesius jau mes sugaišome. S. Či
biras reikalą vėl pajudino, reikia 
manyti, kad toks leidinys, jei tik 
būsime ryžtingi, dar šiais metais 
pasirodys. Darbas 
bet reikalas, noras 
sas kliūtis nugali.

nėra lengvas, 
ir ryžtas, vi-

“Mūsų Pastogės” N r. 11 
“ALB suvažiavimai laiko perspek
tyvoj”, p. J.P. Kedys rašo: ‘Tir- 
mininkas bijosi atstovų...”

Drįsčiau tvirtinti, kad pirminin
kas nesibijo atstovų, ir kai reikia 
sudraudžia, t.y. įvertindamas klau
simo svarbumą ir jo reikšmę, leid
žia atstovams pasisakyti, bet kai 
pastebi kartojimąsi — sustabdo.

Vienam klausimui išryškinti 
tenka kelių minučių, o kitam, 
vyzdžiui kultūros ir švietimo, 
ir dešimt atstovų, kalbėdami
kelias minutes, nepasakys visko, 
kas reikalinga, kad šie klausimai 
būtų išgvildenti ir pilnai aptarti. 
Tad posakis ,kad “nuo trečiojo 

kartojasi mintys” yra netikslus.
Pirmininkas turi būti griežtas, 

greitos orientacijos ir susirinki
mą tvarkyti taip, kad tvarkingai, 
rimtai praeitų ir nenuobodus bū
tų; jis gali įterpti humoro, bet 
kartu turi pildyti susirinkimo va
lią ir svarstomąjį klausimą laiku 
reziumuoti bei daryti sprendimą.

Pagaliau, atstovai suvažiuoja iš 
tolimiausių krašto vietų, tad ne
leisti jiems, vienu ar kitu klausimu 
pareikšti nuomonę, vargu ar būtų 
teisinga. Argi tik tam atstovai

sius organus? Manau, kad ne. Jie 
atvyksta aptarti mūsų kultūrinių, 
socialinių ir kitokių problemų ir 
jiems turi būti leista pasisakyti.

Rinkimus galima būtų atlikti ir 
korespondenciniu keliu, tik reiktų 
prieš tai pakeisti statutą.

Buvęs pirmininkas.

Šviesą, i 
rankoje 

bokalas, pagalvok 
apie tą iškilmingą 

dvasios pakilime 
akivaizdoje gamtos 

pasiža-

jo laikas priminti, kad kas pasi
rinko Bachą savo vadovu, tam ne- 

, pakeliui su skautybe. Dievas, Tau- 
| ta ir Tėvynė šaukia sukilti prieš 
blogio šėlimą. I prisikėlimą veda 
tik sąmoningas, blaivus, giedras, 
teisingas ir tiesus kelias. Gana 
slapstytis su kukliu atlaidumu blo
gybei. Skelbkime kovą sulepšėji- 
mui!

A. Bakaitis,
L.S.B. Australijos Rajono Vadeiva.

Leidiniui išleisti 
darbą, mano supratimu, turi pasi
imti Lietuvių Bendruomenės Aus
tralijos Krašto Valdyba, talkinant 
Australijos Lietuvių Kultūros Fon
do Valdybai. Jo redagavimui turė
tų pakviesti vyr. redaktorių, o vi
suose didesniuose lietuvių gyvena
muose Australijos miestuose, ki
taip tariat, didesnėse Australijos 
lietuvių bendruomenėse, turėtų 
būti pakviesti redaktoriai, surasti 
bendradarbiai ir surinkta med
žiaga persiųsta vyr. redaktoriui. 
Dėl leidinio pavadinimo gal kas 
dar pasisakys šio laikraščio skil
tyse, bet vertėtų surasti tokį pa
vadinimą, kuris atitiktų jo dvasią. 
Mūsų dailininkai Jau dabar turėtų 
pagalvoti apie leidinio viršelį ir 
iliustracijas. Gi mūsų lietuviško
sios organizacijos nedelsdamos tu
rėtų pradėti ruošti savo veiklą nu
šviečiančios medžiagos rinkimą. 
Leidinys turėtų būti gausiai iliu
struotas. Suprantama, iliustraci

jos leidinio spausdinimą labai pa
brangintų, bet iliustruotas leidinys 
būtų daug patrauklesnis, o todėl 
jis lengviau būtų Išplatintas.

Dėl šio leidinio reikalingumo 
ar nereikalingumo nevertėtų daug 
diskutuoti. Tenka manyti, kad 
priešingų minčių ir neatsiras. Rei
kia nedelsiant imtis iniciatyvos 
sudaryti leidinio leidimo planą ir 
jo leidimui organizuoti lėšas pre
numeratos keliu.* Iš anksto užsi
sakantiems ir įmokantiems pini
gus, gal reiktų duoti nuolaidą.

Liudas Barkus.

organizacini

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”. COSMOS

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

BOSE

Trading Co.
Sav. A. Vaitiekūnas

GAVOME LEIDIMĄ SIŲSTI 
LIETUVON JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.

....................................................................................
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Draugiškas Patarnavimas

I I
Padaryk “Wales” Savo BankuI I= ■g I

i The Bank of New South Wales teikia drau- =
1 gišką ir pilną patarnavimą Lietuvių Bendruome- E
e nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos e
j institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti e
| 940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan- e
| dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio =
€ masto užsienio ryšius. =I I
e Taupomoji sąskaita gali būti atidaryta New E
= South Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų g
II yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau- E
e šio komercinio banko (įsteigtas 1817 m.) tur- =
E tu. Čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti j

_ paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno
banko skyriaus į kitą. žž

tais ir visai pateisinančios aplin
kybės nusikaltimui sumažinti: sil- 
pnaprotybė, atminties nutrūkimas 
arba labai daugeliu atvejų girty
bė. čia nenoriu nagrinėti ar kri
tikuoti teisinių klausimų, bet tik

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu. įpakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Anksčiau 
riba buvo 11 Ibs. Persiuntimo iš
laidos tos pačios.PROGA PAGELBĖTI ŠEIMAI

Eusijoj, Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, Ukrainoj ir Baltgudijoj.
SIŲSKITE JŪSŲ DOVANŲ SIUNTINIUS PER

O D B A

I
BANK OF

NEW SOUTH WALES
(INCORPORATED in new south wales with limited liability) E

= BANK OF NEW SOUTH WALES
1 SAVINGS BANK
= LIMITED
= (INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES) E

^iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiif

Mūsų patarnavimas yra greitas ir akuratiškas. Siunčiame oro paštu vaistus, tekstilės gaminius, avalynę.

MŪSŲ SPECIALUS PASIŪLYMAS

Naujausia angliška mezgimo mašina

SilPEC
megztukų, kojinių, šalikų ir kt. mezgimui. Pagaminta 
tvirtai ir solidžiai, pilnai automatiška. Megztuką paga
mina per 45 min. — dirba tyliai. Mašina turi nelūžtančią 
adatą, įtvirtintą į plieninį stovą. Pristatome į artimiausią 
jūsų paštą.
“Knitmaster’io” kaina su numeratorium:

Modelis 3500 — £ 45.0.0, modelis 4500 — £ 57.0.0, įskaitant muito mokesčius.
Mes siunčiame visų rūšių ir spalvų mezgimui vilnonius siūlus.

Prašome siųsti Jūsų užsakymus: o D B A
Overseas Parcel Service, 111 Bourke Street, Melbourne. Tel. MF 6178.

Mūsų agentūros visoje Australijoje — kiekvienoje valstybėje.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA 

siuntinį per 2į — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų tu siuntiniais bet 
kuriuo laiku (vakarais ir savait
galiais): 2 SCHOFIELD ST., ES- 
SENDON, VIC. (važiuoti iš Eli
zabeth St., Essendon tramvajum, 
iki 44 sustojimo Glass St.).

SKYRIAI
SYDNĖJUJE:
1. A. MAURAGIS

18 Crinan St., Hurlstone Park, 
N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 
10 ryto iki 6 vai. vakaro. Sekma
dieniais nuo 3 iki 5 vai. vakaro. 
Po darbo valandų: 82 Victoria Ave. 
Picnic Point, N.S.W.

2. “RŪTA” DELICATESSEN
4 Broomfield St., Cabramatta, 
N.S.W.
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PASTOGĖ
Religinė Informacija

PAMALDOS

Veilykų iškilmingos pamaldos 
(21 d. bal.) šv. Juozapo bažn. 
Camperdownv 12 vai. Pamaldose 
giedos “Dainos” choras.

Velykų pamaldos Bankstowne

ą>ĮPOPTAW
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., MarriekviUe, N.S.W.

SYDNĖJUS
INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus Inžinierių ir Archi
tektų draugijos metinis susirinki
mas įvyks Š.m. gegužės mėn. 4 d. 
(šeštadieni), 15 vaL B. Daukaus 
bute, 273 Cooper Rd., Ya goo na.

Kviečiami dalyvauti visi inžinie
riai ir architektai.

TARPTAUTINĖS VARŽYBOS

Kovo 31 d., Lllyvale (apie 30 
mylių nuo Sydnėjaus), rusų skau
tų stovyklavietėje, įvyko 1CCSA 
(From Countries Scouters Ass.) 
inieiotyva suruoštos tarptautinės 

skilčių varžyta*. Varžybose daly
vavo rusų, ukrainiečių, lietuvių, 
latvių, estų ir vengrų skautai-ės; 
išskyrus vengrus ir ukrainiečius 
teatsiuntusius tik po 1 berniukų 
skiltį, visų kitų tautybių dalyva
vo po 2 skiltis — skautų ir skau
čių. Berniukų amžius — 12-16 m., 
mergaičių — 12-18.

1 vai. p.p., giedant “God save 
the Queen...” ir visiems varžybų 
dalyviams išsirikiavus aikštėje, iš
keliamos dalyvaujančių varžybose 
tautybių vėliavos. Varžytasi iš šių 
dalykų: pirmosios pagalbos, Ki

mo, vėliavos stiebo statymo, lau
žų kūrimo, augščio ir pločio ma
tavimų ir šių žaidimų: trikojės 
lenktynės, bulvių lenktynės, kiau
šinio nešimo lenktynės.

Varžybas pravedė ICCSA sekr. 
Sare v, asistuojant kitiems šios 
org. nariams — atskirų tautybių 
skautininkams.

Varžybose (skautų) T-ją vietą 
išnešė rusų skautai, II-ją ukrai
niečių, III-ją latvių. Sekančios 
vietos pasiskirstė taip: IV-Ji 
lietuviai, V-Ji — estai, Vl-ji — 
vengrai.

Mergaičių varžybose irgi I-ma 
vieta atiteko rusaitėms, II-ji lietu
vaitėms, III-ji latvėms, IV-toji es
tėms.

Vėliavų nuleidimo metu pirmų
jų vietų laimėtojams įteiktos gai
relės ir diplomai, antrųjų ir tre
čiųjų — tik diplomai.

Lietuvių skautus šiose varžy
bose atstovavo “Aušros” Tunto 
D.L.K. Kęstučio dr-vės “Lokių” 
skiltis, vad. psl. M. Mauragio, 
skautes — “Živilės” d-vės “Kregž
džių” skiltis, vad. psl. J. Kola- 
kauskaitės.

Panašaus pobūdžio varžybas 
ICCSA žada suruošti kiekvienais 
metais. ž.

RUOŠIAMASI 
MOTINOS DIENAI

Skautai ir ateitininkai sparčiai 
ruošiasi š.m. Motinos Dienos mi
nėjimui, kuris įvyks gegužės 12 
d. St. Benedicts paarpijos bažny
čioje ir salėje. Šiuo reikalu bal. 
7 d. vėl turėtas bendras abiejų 
organizacijų atstovų pasitarimas. 
Programos išpildytojai visi bū
sią ne vyresni 21 m. amžiaus. Mi
nėjimo programoje numatyta 
skautų ir ateitininkų chorai, skau
tų taut, šokių grupės šokiai, atei
tininkų gyvasis paveikslas ir Lt.

Jaunieji rengėjai tikisi gausaus 
mielųjų mamyčių ir svečių būrio.

Ž.

APSIRŪPINKIME DUONA
Didįjį šeštadienį, balandžio 20 

d., duonos pristatymo nebebus, tail 
ja reikia iš anksto apsirūpinti. 
Antrąją Velykų dieną, pirmadienį, 
taip pat šventa ir krautuvės at
sidarys tik antradienį.

ATIDARYTA PARODA
Tradicinė, kiekvienais metais 

ruošiama Sydnėjuje Royal Easter 
Show atidaryta balandžio 12 d. ir 
tęsis per visas Velykų šventes. 
Šiemet jos rengėjai tikisi apsilan
kysiant rekordinį skaičių žmonių. 
Pernai parodą aplankė apie 1-250. 
000 žmonių. Šių metų parodoje 
gausiai dalyvauja naujieji atei

viai su savo meniniais ir pramo
niniais Išdirbiniais-

IŠ APYLINKĖS SUSIRINKIMO
rų, nario (Sydnėjaus apyl. nariai 
moka po 6 penus per mėnesį spec, 
nario mokestį, kuris visas lieka 
valdybos dispozicijoj) per £20, au
kų valdybos reikalams gauta £ 9. 
Iš įvairių parengimų pajamų gau
ta apie £ 900. Didžiausia išlaidų 
pozicija — įnašas Sydnėjaus lie
tuvių namams — £ 240, auka ben
druomenės laikraščiui — £ 50, au
ka Kovo sporto klubui — £ 25, 
Camperdowno savaitgalio mokyk
lai — £ 20, salių nuoma — apie 
200 svarų, pašto ir raštinės išlai
dos — apie 10 svarų ir kL

• Kontrolės komisijos pranešimą 
padarė A. Nica jus. Jis tegalėjo 

palaikiusi galimai konstatuoti gerą veiklą ir pavyz-

NAUJOS JĖGOS SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBOJ

Balandžio 7 d. Camperdowno 
parapijos salėje įvyko ALB Syd
nėjaus Apylinkės metinis susirin
kimas. Jį atidarė vaidybos pirm. 
A. Jasaitis.

Jis padarė ir valdybos veiklos 
ataskaitinį pranešimą.

Praeitais metais valdybą suda
rė A. Jasaitis, P. Grosas, K. Ke
mešys, VI. Miniotas ir A. Šid
lauskas. šios sudėties valdyba iš
dirbusi vienerius metus.

Valdyba moraliai ir materialiai 
rėmusi Sydnėjaus lietuvių namų 
įsigijimą ir gauuuu | ■ ........— e—-r • ——-r — r—t — ■
glaudesnius ir nuoširdžius ryšius! dingą bei tvarkingą atskaitomy- 
su visomis lietuviškomis organiza- bę. Prašė apyskaitas tvirtinti,
rijomis, tikslu į bendruomeninį ■ Prezidiumo pirmininko siūlymui 
darbą įtraukti didesnį skaičių tau- Į tvirtinti apyskaitas ir pareikšti 
tiečių. Pasiekta patenkinamų n*- ’ padėką už našų darbą, susirinki- 
rultatų. Valdyba pasirašė ir tesė
jo savo pasižadėjimą lietuvių na
mų tarybai, įmokėdama 240 sva
rų. Iš viso apylinkės valdyba Syd
nėjaus lietuvių centriniams na
mams yra įmokėjusi 255 svarus 
iš organizacijų susilaukta gražios 
talkos. Organizacijų atstovų pasi
tarime, kurį sušaukė apylinkės 
valdyba, sutarta dėl parengimų

St Brendan’s bažn. 10,45 vai.
(21 d.) ir gegužės mėn. 5 d. lie-
tuviškos pamaldos 11 vai.

Velykų antrą dieną (22 d. bal.) 
tik vienos lietuviškos pamaldos 
Wentworthville SL Columba’s baž
nyčioje 11 vai.

Balandžio mėn. 28 d. (per atve
lykį) pamaldos Cabramattos lietu
viams Mt. Pritchard bažn. 10 vai. 
(vietoj neįvykusių pamaldų dėl re
kolekcijų 14.4.57).
Krikštai Velykų dieną 
Camperdowno 2 vai. p.p. 
aliai.

IŠPAŽINTYS

GRA2I DOVANA

(21 d.) 
punktu-

Didįjį penktadienį (19 
6-7 vai. vak. išpažintys SL Mary’s 
parapijos bažnyčioje (W.L.)

Didįjį šeštadieni (20 d.) nuo 3-4 
vai. po pietų išpažintys Banks- 
biwne šv. Felikso bažnyčioje (prie 
Hume Hghw., ant kalno).

Didįjį šeštadienį vakare nuo 6-7

d.) nuo

mas pritarė karštais plojimais. 
Padėką valdybai už rėmimą 

Sydnėjaus lietuvių namų pareiškė vai. išpažintys Camperdowne (prie 
šių namų tarybos pirm. V. Sau- Missenden Rd.) šv. Juozapo bažn. 
dargas, sykiu pasidžiaugdamas ’ Velykose nebus laiko išpažin- 
ypač ekonomiškai našia valdybos 
veikla.

Prasidėjus rinkimams, pasirodė, 
kad baiminimasis, jog Ir šį kartą 
bus sunku “sulipdyti valdžią” bu- 

datų, kad išvengus vienu ir tuo j he pagrindo. Keletui atsisa-
pačiu metu kelių lietuviikų pa-,’a“3 kandidatuoti, ir savo atsisa- 

rengimų Sydnėjuje. Apylinkės vai- rimtais motyvais,
dybos nariai dalyvaudavo kitų or- susirad.. pakankamai sutinkančių 
ganizaeijn parengimuose, o taip ir todėl rinkimai praėjo la
pai Skirdavo dovanas jų veiklai į" »W«ndži»i. J naujų valdybų 
skatinti. Santykiuose su bendruo-. išrinkti (pagal balsų daugumų): 
_ _____________ i_ii_.-4.__j _______ inž. Vvt. Rukevirius inž A Arin.

tims klausyti.
K.P.B.

Prasidėjus naujam 1957-jų metų 
sporto sezonui, Sydnėjaus “Kovu” 
krepšininkai gavo iš S. Juraičio 
naują amerikonišką sviedinį. S. 
Juraitis Lietuvoje yra atstovavęs 
Kybartų "Sveikatos” futbolo ko
mandą, Vokietijoje ir Australijo
je žaidęs už įvairias futbolo ko
mandas, šiuo metu, iš aktyvaus 
sportinio žaidimo pasitraukęs, per. 
ėjo į organizacinę sportinę veik
lą ir yra “Kovo” valdybos vice
pirmininkas. Už gražią dovaną 
“Kovo” krepšininkai nuoširdžiai 
dėkoja.

LIETUVIS — REGATŲ
PIRMENYBĖSE

Jau per 50 metų Sydnėjuje 
prieš kiekvienas Velykų šventes 
įvyksta tradicinės gimnazijų re
gatų varžybos. Canberiškls J. 
Gružauskas, kurį lietuviai sporti
ninkai pažįsta kaip gerą krepši
ninką ir Canberra kaip vieną iš 
geriausių australiškojo futbolo 
žaidėjų, šiuo metu mokosi Sydnė
jaus St Joseph gimnazijoje ir jo
sios aštuonikę atstovavo šiose var-

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba
i.m. balandžio mėn. 27 d. (šeštadienį) 7 vaL rak.

PROTESTANTŲ SALĖJE, BANKSTOWNE, RUOŠIA

ŠOKIU VAKARA—

menės nariais laikytasi nuošaliai 
nuo ginčų — gerbta paskiro žmo
gaus įsitikinimai, sukalbamumo ir 
sugyvenimo principu vadovautasi.

Per savo kadenciją valdyba tu
rėjusi 11 posėdžių ir vieną apy
linkės susirinkimą, kuriame išrink
ti atstovai į ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą. šio suvažiavimo 
faktiškuoju šeimininku, taikaujant 
Bankstowno, Cabramattos apylin
kių valdyboms, Sydnėjaus Soc. 
Globos moterų draugijai buvo Syd
nėjaus apylinkės valdyba.

Solidarumo mokesčiui išrinkti iš
bandytas naujas kelias — išsiun
tinėta kvituojamieji ženkliukai 
laiškais. Daugis prisiuntė pinigus, 
kiti, vietoj 12 šilingų, atsiuntė pa
barimo, pamokymų ir priekaištų 
laiškus.

Valdyba suruošė Rugsėjo 8-sios, 
Vasario 16-sios ir Kariuomenės 
šventės minėjimus, į kuriuos ap
silankė per 1200 žmonių. Suruošė
2 pasilinksminimus — šokių va
karus ir balių Trocadero salėje, į 
kurį atsilankė apie 600 žmonių. 
Balius davė daugiausiai pajamų, 
kas įgalino valdybą vykdyti sava 
planus.

A. Jasaičio pranešimą papildė 
iždin. VI. Miniotas. Per savo ka
denciją valdyba turėjusi apie 1120 
svarų pajamų. Tautinio solidaru
mo mokesčio surinkta apie 60 sva-

inž. Vyt. Bukevičius, inž. A. Ado
mėnas, K. Adickas, inž. S. Osinas 
ir P. Doniela. Kandidatai: J. Viz
baras ir V. Jablonskienė. Kontro
lės komisijon išrinkti: A. Ničajus, 
A. Jasaitis ir VI. Miniotas. Gar
bės teisman: E mil. Kolakauskas, 
J. Kulakauskas — Kalakonis ir V. 
Saudargas.

Klausimuos** ir sumanymuose 
trumpai pasisakyta einamaisiais 
reikalais.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Po to pokalbiai vyko pri** 
p. Grosienės paruoštų sumuštinių 
ir alaus stiklo. Susirinkime daly
vavo apie 50 žmonių.

Susirinkimas praėjo darnioj 
nuotaikoj ir buvo tarsi šviežio oro 
banga ikšiol besireiškiančiame pa
syvumo ir pareigų bendruomenei 
vengimo rūke.

Susirinkimui gerai pirmininka
vo Emil. Kolakauskas, sekretoria
vo — A. Adomėnas. (j)

Prašome!
Gerb. “Mėsą Pastogės” akaity- 

tojai maloniai prašomi nedelsti 
susimokėti prenumeratą už 1957 
metus.

Prenumeratos pinigus siųsti: 
"MŪSŲ PASTOGĖ”, 

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Administracija.

JŪSŲ SIUNTINIUS
MES PERSIUNČIAME | RUSIJĄ IR BALTIJOS KRAŠTUS

SUPURKITE PREKES KUR NORITE
ir atneškite (ar prisiųskite paštu) jūsų siuntinį MUMS, pri
dedami prekių kainų pakvitavimus. (Augščiausias siuntinio 
svoris 11 svarų).

Mes siuntinius išsiunčiame tuoj paL
Visi mokesčiai sumokami vietoje — gavėjas nieko nemoka.

Mes GARANTUOJAME saugų siuntinio pristatymą per 2-3 
mėnesius. Per 11 metų nė vienas siuntinys nėra žuvęs.

MES ESAME VIENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA
AUSTRALIJOJ

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, 
Kings Cross, Sydney.

TEL. FA 5195

LIETUVIŠKA POBŪVI.

Gros gera muzika ir veiks bufetas su gaivinančiu alučiu. 
Prašome visus atsilankyti.

ALB Bankstowno Apyl. Valdyba.

VAAVuWA'AWW/AWAWAJWWWWWMVAViW

VELYKOS ČIA PAT!
Kam gaišti vaikščiojant po restoranus, jeigu 

PIRMOJI LIETUVIŠKA GĖRIMU PREKYBA 
SYDNĖJUJE '

(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)
81 HILLCREST AVENUE, TEL. LU 4464, HURSTVILLE

visų rūšių užsieninius ir vietinius spiritinius gėrimus, alų ir vyną 
(itališko vyno galionas tik 12/6), europietiško bei australišku maisto 
produktus, paskambinus telef. LU 4464, už tą pačią kainą pristato 
Jums tiesiog į namus. Sitai ypač svarbu ruošiant šeimyninius ir viešo 
pobūdžio pobūvius ir balius.

Neužmirškite — pirmoji lietuviška gėrimų prekyba Sydnėjuje 
visuomet pasirengusi Jums patarnautu

JEI SKUBUS 
REIKALAS

pagelbėti Jūsų artimiesiems, atsiminkite, kad tai galite pada

ryti užsakydami ORO PAŠTU siuntinėlius per did

žiausią šioje srityje firmą Londone

TAZAB & CO. LTD.
Rašykite visais reikalais lietuviškai

IR TUOJ PAT 

gausite lietuvių kalboje ataakymų, paaiikinimus ir vlaua 

kainoraičius.

TAZAB, 22 Roland Gardens, London, S.W. 7

žybose. SL Josephs laivelio rink
tinė, kuri 1956-siais metais buvo 
laimėjusi šias varžybas, J. Gru
žauskui būnant taip pat rinktinės 
sudėtyje, šiais metais gavo ket
virtą vietą.

Šias tradicines moksleivių re
gatų varžybas stebėjo apie 40.000 
žiūrovų.

ADELAIDĖS SPORTININKŲ . 
SUSIRINKIMAS

Adelaidės “Vyties” sporto klu
bui, per praeitą visuotiną susirin
kimą nepajėgus išsirinkti naujos 
valdybos, klubo knygos buvo per
duotos ALB Adelaidės ApyL val
dybai, kuri, kreipdama daug dė
mesio į tinkamą jaunimo dvasinį ir 
fizinį auklėjimą, yra pasiryžusi 
sporto reikalus kiek galima su

tvarkyti ir paremti.
Adelaidės Apylinkės valdyba 

kviečia visų Adelaidės lietuvių 
sportininkų susirinkimą, kuris 
įvyks š.m. balandžio mėn. 28 d. 
(sekmadienį) 3 vai. p.p. šv. Juoza
po bažnyčios salėje. Susirinkime 
numatoma aptarti sporto klubo 
reikalus ir išrinkti sporto klubo 
valdybą. J susirinkimą prašomi 
atsilankyti visi aktyvūs sportinin
kai, įskaitant jaunius ir jaunių 
sportininkų tėvus.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert SL, Leichhardt, Sydney, (TeL 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland. 
Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120). .

Persiorganizavo 
Adelaidės Choras

Adelaidės lietuvių vyrų choras 
kovo 31 d., susirinkęs aptarti to
limesnio choro likimo, pasuko ge
ru linkme Ir persiorganizavo į 
mišrų chorą, kuriam ir toliau su
tiko vadovauti V. Šimkus.

Pirma mišraus choro repeticija 
įvyks š.m. balandžio mėn. 28 d. 
(sekmadieni) 7 vai. vak. šv. Juo
zapo bažnyčios salėje.

ALB Adelaidės Apylinkės ir 
L. K. F. Adelaidės sk. valdybom pa. 
žadėjus chorui visokeriopą para
mą, V. Šimkus žada paru<«ti cho
rą birželio trėmimų minėjimui.

Adelaides Apylinkės valdyba 
kviečia visus galinčius dainuoti 
vyrus ir moteris stoti į chorą, kad 
vėl nereikėtų prašyti latvių, kad 
sugiedotų mūsų himną per minėji
mą.

Pranešimas Studentams
Pranešame Skyrių Valyboms, 

paskiriems studentams ir suintere
suotiems, kad jau perėmėme A.L. 
Stud. S-gos Centrinės Atstovybės 
pareigas.

Mielai prašome visas valdybas 
ir paskirus studentus nepriklau
sančius skyriams su mumis kuo 
skubiau susisiekti ,kad galėtume 
pasiųsti Aplinkraštį Nr. 1 žiniai 
ir vadovavimuisi.

Ypatingai reikalingi adresai col- 
legų studijuojančių Hobarto, Can
berra, Brisbanės, Pertho ir New 
England universitetuose.

Visais reikalais prašome kreip
tis j sekretorę stud. J. Tamošaitie 
nę, 16 Ashby Grove, Ivanhoe, 
N.21, Vic.

AX. Stud. S-gos Centrinė 
Atstovybė.

Pajieškojimai
♦ Varkulis Stasys iš Radviliš

kio m., Šiaulių apskr.

* Aogaitė Zabelė, Bernardo. 
Paskutiniu laiku gyv. Kupiškyje. 
Gimusi Rozalimo valsšč.

★ Vaišvila Aleksas, gyvenęs Pa- 
kruojuje.

Visiems yra žinių iš Lietuvos. 
Rašyti šiuo adresu: K. Butkus, 

88 John SL, Cabramatta, N.S.W.

♦ Gyd. K. Stančiką, iš Mažei
kių, gyvenusį DarhnghursL jieško 
R. Glaubertas, 37 Roberts SL, Es- 
sendon, Vic. Yra laiškas iš moti
nos. Pažįstamieji prašomi apie šį 
skelbimą jį painformuoti, arba 
man pranešti, kur jis yra išvykęs.
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