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SYDNĖJUS, 1957 m. rugsėjo 9 d.

Okup. Lietuvoje
(Iš VILNIAUS RADIJO, “TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

MIRĖ A. VIENUOLIS 
— ŽUKAUSKAS

Laisvąjį pasaulį pasiekė žinia, 
kad š.m. rugpjūčio 17 d. Anykš
čiuose mirė lietuvių literatūros 
klasikas rašytojas Antanas Vie?* 
nuolis — Žukauskas.

Po Vydūno, Vinco Krėvės, Jur
gio Savickio, Balio Sruogos, Laz
dynų Pelėdos-Lastauskienės, Anta
nas Vienuolis dabar tęsia ilgoką 
eilę tų mūsų literatūros kūrėjų, 
kurie apleido ši pasaulį pastarojo 
dešimtmečio laikotarpyje, čia dar 
paminėtina ir grupė rašytojų, ku
rie mirė po karo Lietuvoje, dali
nai neaiškiomis aplinkybėmis: 
Butkų Juzė, Liudas Gira, Salomė
ja Neris, Petras Cvirka, J. Mar
cinkevičius. Lyg norėdamos už
bėgti už akių bet kuriems spėlio
jimams apie velionies Vienuolio 
mirties priežastis, sovietinės įstai
gos trečią dieną p«> mirties pa
skelbė “medicinos išvadą”, kurio
je pažymėta, kad liaudies rašyto
jas A. Vienuolis — Žukauskas, 
sūnus Juliaus, gimęs 1882 metais, 
pastarųjų 3 metų laikotarpiu sir
go žymiau pasireiškusią arterios- 
kleroslne kardiosklerose su chro
niniais vainikinių arterijų nega
lavimais. Miręs 1957 m. rugpjūčio 
17 d. 15,50 vai. dėl pakartotinos 
arterijų trombozės. Paliudijimą 
pasirašė Mokslų akademijos eks
perimentinės medicinos instituto 
terapijos sektoriaus vedėjas 
Krikštopaitis, Vilniaus respubliki
nės ligoninės vidaus ligų skyriaus 
vedėjas Jasėnas, Anykščių rajo
ninės ligoninės laikinai einanti 
vyr. gydytojo pareigas Tamuliū- 
naitė.

PAMINĖJO KUNIGAIKŠČIO 
KĘSTUČIO SUKAKTI

Vilniaus radijas rugp. 15 d. pa
minėjo Lietuvos kunigaikščio Kęs
tučio 575 metų mirties sukaktį. 
Vilniaus radijas pažodžiui pasa
kė: “Mūsų istorijoje Kęstutis yra 
nusipelnęs šviesios asmenybės ir 
tauraus karžygio vardą... Tuo me
tu, kai brolis Algirdas plėtė sa
vo ekspansiją į svetimas slavų že
mes, Kęstutis saugojo ir gynė sa
vo kraštą nuo vokiškosios agresi
jos... Kęstučio viešpatavimo lai
kotarpiu abu ordinai surengė į 
Lietuvą apie 100 žygių... Visas 
Kęstučio gyvenimas tai didvyriška 
kova, kuri parodė to meto stip
riausiai karinei jėgai — vokiečių 
ordinui — Lietuvos galybę.“ Iš 
viso Vilniaus komentaro buvo aiš
ku, kad Kęstutis buvęs geras tik 
dėl to, kad kovojęs pirmoje eilė
je su vokiečių ordinu, o ne su sla
vais Rytuose.

KAIP VYKS GYVENTOJŲ 
SURAŠYMAS

V. Grigaitė, Lietuvos statistikos 
valdybos gyventojų statistikos sky
riaus viršininkė, “Tiesos” 197 nr. 
plačiau pasisakė dėl numatyto 
Lietuvoje ir kitose Sovietų Są
jungos respublikose gyventojų su
rašymo, kuris įvyks 1958 m, sau
sio mėn. Visasąjungini vgyvento- 
jų surašymą organizuoja Centrinė 
statistikos valdyba prie ministe- 
rių tarybos, o vykdymo planai 
esą apsvarstyti visasąjunginiame 
statistikų suvažiavime, kuris įvy
ko Maskvoje brželio mėn. Lietuvo
je surašymą vykdys Lietuvos sta

tistikos valdybos gyventojų sura
šymo skyrius. Surašymas miestu* >. 
se ir kaimuose truks 8 dienas (nuo 
sausio 15-22 d.). Gyventojų sura
šymui esanti sudaryta 15 klausi
mų programa (neskaitant adresi- 
nių duomenų). Į tuos klausimus 
turės kiekvienas atsakyti apklau
sinio būdu.

| LIETUVĄ ATVYKO KANADOS 
LIETUVIŲ DELEGACIJA

Delegaciją sudaro, žinoma, tik 
patikimi komunistai arba koiLu- 
nistų draugai. 15-os grupei vado
vauja Juozas Lesevičius. Rugp. 18 
d. delegacija iškilmingai buvo su
tiktu Vilniaus aerodrome, kur at
vykęs augščlausios tarybos prezi
diumo pirmininko pavaduotojas 
Kučinskas, užsienio reikalų m mis
teris Gaška, Lietuvos kultūrinių 
ryšių su užsieniu draugijos p-kas 
Rotomskis ir kitų įstaigų atstovai. 
Lesevičius spaudos atstovams pa
sakęs, kad delegacijoje esą meta
listai, siuvėjai, staliai automecha- 
nikai ir kitokių profesijų žmonės. 
Jie būsią Lietuvoje mėnesį laiko 
ir susipažinsiu su Lietuvos gyve
nimu. žinoma, jie to gyvenimo pa
žins tik tiek, kiek yra numatyta 
iš anksto sovietinės vadovybės 
programoje. Iš Vilniaus radijo ir 
spaudos pranešimų apie Kanados 
lietuvių delegacijos lankymosi Lie
tuvoje aiškiai matyti, kad jiems 
yra parodomos tik Lietuvos “švie
siosios” pusės, kad grįžę į Kana
dą Jie galėtų papasakoti, kaip ge
ra gyventi Sovietų valdomam kraš
te.

PRADĖJO SĖTI RUGIUS

Vilniaus radijas rugpjūčio 13 d. 
pranešė, kad Liūdo Giros vardo 
kolchoze (Ignalinos apylinkėje) 
jau prasidėjusi žiemkenčių sėja.

Elta.PET MEMORANDUMAS
SIŪLO JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMISIJOS KOMPETENCIJĄ IŠ- 
PLĖSTI Į VISAS PAVERGTAS TAUTAS

Pavergtųjų Europos Tautų (PET) 
Generalinis komitetas įteikė me
morandumą visoms keturioms vy
riausybėms, kurių atstovai nese
niai pasirašė vadinamą “Berlyno 
deklaraciją” dėl Vokietijos apjun
gimo ir tautų apsisprendimo. Dek
laraciją, kaip žinoma, pasirašė 

Jungtinių Amerikos Valstybių, Di
džiosios Britanijos, Prancūzijos ir 
Fed. Vokietijos atstovai. Memo
randume pabrėžiamas tos deklara
cijos svarbumas, ypač, kai joje iš 
naujo patvirtinami šie principai:

1) Kad kiekviena tauta turi 
teisę savo gyvenimo kelią sau lais
vai pasirinkti,

2) kad bet kokie nusiginklavi
mo susitarimai Europoje yra įma
nomi tik pritariant visoms Euro
pos tautoms,

3) kad tik laisvais rinkimais 
sudarytos vyirausybės gali pasi
imti įpareigojimus, kurie tautai 
būtų ir ateityje privalomi.

Memorandume toliau pareiškia
ma, kad Pavergtosios Europos 
Tautos sveikina pasirašiusiųjų val
stybių užsimojimą Vokietijos ap
jungimo kryptimi, nes dabartinis 
Vokietijos suskaldymas sudaro vie
ną iš vyriausių tarptautinių

kliuvinių. Toliau PET reiškia vil
tį, kad Vakarų valstybės, rūpin- 
damosi apjungti suskaldytą Vokie
tiją, jieškos priemonių siekti ir 
Vidurio bei Rytų Europos laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo.

Jungtinės Tautos raportą apie 
Vengrijos sukilimą svarstys vis 
dėlto nepaprastoje sesijoje, kuri 
prasideda rugsėjo mėn.
To siekė ir Pavergtosios Europos 
Tautos. PET, be to, daro žygių, 
kad JT Vengrijos reikalams ko
misijos kompetencija būtų išplės
ta ir į kitas pavergtas tautas, ty
rinėjant sovietinės agresijos vei
ksmus tuose kraštuose.

Susirenkant Jungtinių Tautų 
asamblėjai, tuo pačiu laiku šau
kiami ir PET Seimo posėdžiai. 
Nusistatyta kad PET delegacijų 
nariais negalės būti asmenys, pri
ėmę kurio kito, ne savo krašto, 
pilietybę.

• Syriją numatąs aplankyti 
Sovietų maršalas Žukovas. Londo
no žiniomis, į Syriją buvęs atvy
kęs ir Sovietų saugumo viršinin
kas Sierovas( tas pats, kuris pla
navo ir vykdė trėmimus iš Pabal
tijo).

IMIGRACINIAI 
PAKEITIMAI

PRIIMTAS NAUJAS JAV-BIŲ 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS

Grupė senatorių buvo įnešusi 
į JAV senatą naujo imigracijos 
įstatymo projektą. Jis jau buvo 
svarstomas senato teisių komisi
joje, kuri įstatymo projektui pri
tarė. Tokiu būdu įstatymas buvo 
perėjęs per pirmąją kliūtį. Pro
jektas t.k. numato, kad dviejų 
metų būvyje galės būti įsūnyta 
ir imigruoti neaprėžtas skaičius 
vaikų, šeimų apjungimo motyvais 
būsią įsileista apie 18.000 asmenų 
iš tų šeimų, kurios jau pagal an
ksčiau veikusius imigracijos įsta
tymus atsikėlė į JAV. Ir neįsi
leistieji į JAV dėl tuberkuliozinių 
ligų galės pas savo šeimas atvyk
ti. švelninami ir varžymai tiems, 
kurie nebuvo įsileisti dėl nusikal
timų užsienyje. įstatymas numa
to "dovanoti” ir tiems imigran
tams, kurie migracijos įstaigoms 
suteikė netikrus duomenis apie 
save ir savo kilmę, jei jie tai da
rė nenorėdami būti išduoti komu
nistiniam kraštui.

UP agentūros žiniomis, Ameri
kos senatas naująjį imigracijos 
įstatymą priėmė didele atstovų 
dauguma, gi rugpjūčio mėnesio 
28 d. šį įstatymą priėmė ir atsto
vų rūmai.

KOMPARTIJA APIE SAVO 
VAIDMENĮ SUVALKUOSE

Vilniaus radijas rugp. 20 d. pa
minėjo, kad ’’prieš 22 metus Su
valkijoje ir Dzūkijoje prasidėjo 
masinis valstiečių judėjimas prieš 
fašistų valdžios smurtą ir kapita
listinių monopolių išnaudojimą”. 
Toliau Vilniaus radijas pasakė: 
“Lietuvos komunistų partijos ra
ginami, vargingieji valstiečiai sto
jo į aktyvią revoliucinę kovą prieš 
kapitalistinę santvarką." Tasai Ju
dėjimas suvaidinęs “svarbų vaid
menį bendroje visos Lietuvos liau
dies revoliucinėje kovoje.”

VOKIETIJA IR PABALUS
FEDERALINĖ VOKIETIJA NEP RIPAŽJSTA SOVIETAMS TEI
SĖS SAVINTIS PABALTIJO KRAŠTŲ SUVERENUMĄ.

korespondvntass Bonnoje, M. S. 
Handler. Esą, kalbant dėl vokie
čių repatriacijos iš Pabaltijo, Ry
tų Prūsijos Ir kitų Sovietų valdo
mų kraštų, Fed. Vokietijos dele
gacija Maskvai nepripažįsta tei
sės savintis sau suvereninių tei
sių tuose kraštuose. Konkrečiai 
kalbant, Maskva neturinti teisės 
manipuliuoti tų kraštų gyvento
jais kaip su Sovietų piliečiais, nes 
Sovietų suverenumas tuose kraš
tuose yra ginčytinas. Sovietų Są
jungoje yra įvairių kategorijų vo
kiečių. Yra tokių, kurie buvo ko
lonizuoti prie Volgos ar Kaukaze 
dar carų laikais ir pasidarė Rusi
jos piliečiais. Kita kategorija vo
kiečių, tai buvę “repatriantai”, 
perkeldinti iš Rytų į Vokietiją, 
kurie paskiau gavo vokiečių pilie
tybę. Sovietai juos visus rūšiuoja 
pagal kilmę ir laiko savais pilie
čiais, su kuo vokiečių dclagacija 
nenori sutikti. Daugiausia nesuta
rimo kelią Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir kitų per karą ir po karo 
Sovietų užvaldytų kraštų vokiečių 
klausimais. Vokiečių ambasada 
Maskvoje esanti iki šiol gavusi 
75-80.000 pareiškimų tokių asme
nų, kurie nori būti pripažinti vo
kiečiais ir siekia persikelti j Vokie
tiją. Vokiečių įstaigos dar nesus- 

| pėjo visus tuos prašymus suskirs
tyti pagal kilmės kategorijas.

LIETUVOJE
Keičiami Ministerial

Lietuvoje pastaruoju metu vyks
ta ministerių pakeitimai, kurių 
tikrieji motyvai nėra viešai skel
biami. Dar tik neseniai buvo pa
keistas švietimo ministeris. Buvęs 
švietimo ministeris Stasys Pupei- 
kis buvo atleistas iš pareigų ir 
vėliau paskirtas švietimo ministe- 
rio pirmuoju pavaduotoju, švieti
mo ministerių buvo paskirtas Me
čys Gedvilas, buvęs ministeris 
pirmininkas, apie kurį ilgoką lai
ką nieko nebuvo girdėti.

Pastarosiomis dienomis įvyko 
dar keli ministerių pakeitimai. 
“Tiesa” ir Vilniaus radijas rugp. 
23 d. pranešė, kad Lietuvos augu- 
čiausiosios tarybos prezidiumo 
įsaku Vytautas Vazalinskas pas
kirtas Lietuvos žemės ūkio minis
ter™.

Tokiu pat augsč. tarybos prezi
diumo įsaku finansų ministeris 
Aleksandras Drobnys atleistas iš 
tų pareigų ir paskirtas Lietuvos 
ministerių tarybos pirmininko pa
vaduotoju.

Jo vietą — finansų mlnlsterio 
— perima Romualdas Sikirskis. 
Tai nauja, viršūnėse dar nebuvusi 
pavardė. Elta.

• Iš Jamaikos pranešama, kad 
traukinio katastrofoj žuvo 205, ir 
apie 400 žmonių sužeista. Nelaimė 
įvyko netoli Kendal miesto, kada 
Jamaikos katalikų organizacijos 
ekskursijos traukinys su 1600 ke
leivių ant posūkio nuvirto nuo bė
gių.

• Pereitą savaitę Amerikoje 
išsprogdinta nauja atominė bom
ba, dvigubai galingesnė, negu ka
ro metu išmestoji ant Hiroshi- 
mos. Sprogdinimas buvo dalis ka
rinių manevrų plano, kuriame da
lyvavo apie 900 amerikiečių ir 
kanadiečių karių.

i Bonnos—Maskvos derybos dėl 
į prekybos sutarties ir abipusio pi
liečių repatrijavimo pastarosiomis 
savaitėmis Maskvoje visai įstrigo. 
Sovietai dėl vokiečių repatrijavi
mo iš Sovietų Sąjungos nebenori 
nieko kalbėti, tvirtindami, kad to
kių vokiečių ten jau bemaž nesą. 
O atskirais atvejais dėl vieno ki
to asmens repatriacijos būsią ga
lima tartis ir paprastu diplomati
niu keliu. Vokiečiai gi iš savo pu
sės tvirtina, kad tokių repatrijuo- 
tinų vokiečių Sovietų Sąjungoje 
esą dar dešimtimis tūkstančių. 
Vokiečiai prie jų priskaito ir tuos 
Klaipėdos krašto kilmės asmenis, 
kurie pretenduoja į vokiečių pilie
tybę ir yra pareiškę noro būti 
perkelti į Vokietiją. Maskvos de
rybos tiek pasunkėjo, kad norima 
jas pertraukti iki po rinkimų Va
karų Vokietijoje (rugsėjo 15 d.). 
Maskva bijanti, kad susitarus 
prieš tą terminą, Adenaueris tu
rėtų iš tokių rezultatų naudos 
rinkiminėje propagandoje.

Bonnos—Maskvos derybų repat
riacijos klausimais kliuvinius Įdo
miai nušviečia “New York Times”

LENINGRADAS
— NEW YORKAS

Iš Bonnos pranešama, kad S»>- 
vietai karšligiškai bando naująją 
raketą, kuri, manoma, gali iš Le
ningrado nuskristi 4.500 mylių į 
New Yorką per 89 minutes.

Dr. Eugen Saenger, vokietis, 
žinomas raketų ekspertas, kuris 
karo metu buvo vienas vadovau
jančių išradėjų Hitlerio ginklų 
kalvėj, pareiškė, kad dabartinė 
Sovietų tarpkontinentinė raketinė 
bomba yra jo projekto tąsa. Jis 
teigia, kad po karo jo tolimo skri
dimo raketų slapti planai patekę 
į Sovietų rąpkas. Dr. Saenger 
projektuotos raketinės bombos tu
rėjo skristi 4.500 — 10.000 mylių. 
Tuoj po karo Stalinas buvo įsakęs 
šį išradėją, gražiuoju ar prievar
ta, atgabent j Maskvą, bet planas 
pagrobti dr. Saenger ir jo žmoną, 
artimą savo vyro bendradarbę 
išradimų srityje, nepasisekė.

Dabar dr. Saenger yra Štutgar
to fizikos instituto galva.

Pašnekesiai per laiškus
Anglijos min. pirm. Harold 

Macmillan parašė laišką Bulgani- 
nui, siūlydamas Sov. Sąjungai 
priimti Vakarų sąjungininkų da
linio nusiginklavimo planą. Savo 
laiške Anglijos premjeras primi
nė, kad Sov. Sąjungos delegato 
Zorino tonas nėra paskatinąs va
kariečius prie susitarimo su Mas
kva. Toliau Macmillan Bulganinui 
nurodė, kad pastaruoju metu pa
sireiškusi Sov. Sąjungos akcija 
Vid. Rytuose sudaro įspūdį, jog 
S<»v. Sąjunga šiame sektoriuje nė
ra užinter<|suota taikos išlaiky
mu. Jis priminė Bulganinui taip 
pat ir Vengrijos įvykius, pažymė
damas kad Sov. Sąjungos kiši
masis į Vengrijos vidaus reikalus 
sukrečiančiai paveikė Didž. Brita
niją. Savo laiške Macmillan pami
nėjo ir Sov. Sąjungos vykdomus 
BBC — britų radijo transliacijų 
trukdymus, prašydamas vieną kar
tą užbaigti šį negirtiną užsiėmi
mą.

NAUJAS BIUDŽETAS
Pereitą savaitę Australijos fe

deralinės vyriausybės iždo valdy
tojas Sir Arthur Faden paskelbė 
1957-1958 metų biudžetą.

Šiais biudžetiniais metais vy
riausybė numato turėsianti £ 
1.202 milionus išlaidų — £ 79.5 
mil. daugiau, negu pernai.

Naujam biudžete mokestiniai 
sumažinimai palies pramonę, šei
mą Ir pensininkus. Tiesioginės 
nuolaidos bendrovėms remiasi mo
kesčių sumažinimu 6 penais sva
rui. Pensijos padidinamos 0.7.6 sa
vaitei. Prekybos mokestis (Sales 
Tax) sumažinamas apie 10 pro
centų baldams ir kitoms namų 
apyvokos reikmenėms.

Mokestinės nuolaidos ir mokė
jimų padidinimas valstybės iždui 
kaštuos per 50 mil. svarų,

Biudžetas dar nėra priimtas — 
jis bus svarstomas parlamente.

GRĖSMĖ CEILONUI
Ir Australijai

Ceilono ambasadorius Maskvoje 
(Malasekera) pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga yra pasiruošusi suteikti 
plataus masto ekonominę paramą 
Ceilono pramonei ir žemės ūkiui 
vystyti.

Ambasadorius nurodo, kad Sov. 
Sąjunga ruošia “specialistų kad
rus”, kurie bus pasiųsti į Ceilo- 
ną ištirti krašto ūkinės plėtotės 
galmybes ir sykiu nustatys, kaip 
ir kuo Sov. Sąjunga geriausiai ga
li padėti Ceilonui. Ambasadorius 
mano, kad Sov. Sąjungos ir Cei
lono vyriausybių galvų pasikeiti
mas vizitais turėtų didelės reikš
mės.

Ceiloną šiuo metu valdo socia
listinė vyriausybė, kurios min. 
pirm. Bandaranaike nėra didelis 
draugas nei britams nei amerikie
čiams.

Neužmirština, kad nuo Ceilono 
iki Vak. Australijos tėra tik 3000 
mylių — moderniški bombonešiai 
šį nuotolį praskrenda per 6 va
landas.

• Prisidengę nakties tamsa ir 
užgesinę šviesas, keli stambūs so
vietų karo laivai pro Gibraltarą 
įplaukė į Viduržemio jūrą, kur 
šiuo metu manevrus vykdo ameri
kiečių karo laivynas. Matomai So
vietai savo pozicijas Viduržemio 
jūroje stengiasi bent kiek sustip
rinti, ypač akivaizdoje įvykių Vid. 
Rytuose. Apskritai įtampa Vidur
žemio jūros erdvėje padidėjo. Al
banijoje Sovietai turi karo laivų 
bazę.

• Australijos gynybos minis
terija praneša, kad JAV-bių ka
riniai ekspertai rimtai svarsto ga
limybę naujųjų raketinių ginklų 
bandymams panaudoti Australijos 
moderniškai įrengtą Woomeros po
ligoną.

• Maskva pranešė, kad jos 
atominių tyrinėjimų mokslininkų 
štabas iš Maskvos ir Leningrado 
perkeliamas į Sibirą, kur vykdo
mi atominių bombų sprogdinimai.

• šiomis dienomis Australijo
je viešėjo Pietų Vietnamo prezi
dentas Ngo Dinch Diem.

• Amerikietis Boris Morros, 
ilgą laiką dirbęs su sovietiniais 
šnipais amerikiečių kontražvalgy- 
bos agentas, pareškė, kad laike 
9 mėn. Chrjiščevas bus išstumtas 
iš valdžios, o Sov. Sąjungos vald
žia atsidursianti karinio diktato
riaus rankose. Manoma, kad dik
tatorium gali pasidaryti maršalas 
Žukovas.

1
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SOCIALINIS APRŪPINIMAS AUSTRALIJOJ

RAŠO

DANUTĖ ŽILINSKIENĖ

Nors šiame straipsnelyje kalbė
siu apie socialinę paramą bei šal
pą Viktorijoje, tačiau, tikiuosi, ši

informacija bus naudinga ir kitų 
Australijos valstybių gyventojam, 
nes didele dalim socialinė parama, 
kaip tai: visa federalinės (Com
monwealth) valdžios administruo
jama socialinė parama, yra vieno
da visose valstybėse, gi dauguma 
kitų, čia suminėtų šalpos įstatymų 
ar organizacijų, turi paralėles, 
arba labai panašias organizacijas 
ar įstatymus ir kitose valstybėse.

Socialinę paramą Australijoje 
galima padalinti į tris pagrindi
nes kategorijas: Federalinę, ats
kirų valstybių ir privačią. J šią 
pastarąją kategoriją įeina įvairių 
religinių grupių bei privačių lab
daringų organizacijų telkiama 
teikiama pagalba ir pašalpa.

ir

federaline SOČIAT.TNf. parama
Commonwealth Social Services

Tai mums, turbūt, geriausiai 
žinoma, nes beveik kiekvienas esa
me ja, vienoje ar kitoje formoje, 
jau pasinaudojęs — taip, pav. be
darbio ar ligos parama (Unem
ployment and Sickness Benefits), 
vaiko parama (Child Endowment) 
ir kt Klaidinga būtų į šiuos mo
kėjimus žiūrėti kaip į pašalpą, 
nes jie yra mokami iš tam reika
lui valdžios renkamų mokesčių, 
tad tuo pačiu ši parama yra savo
tiškas socialinis apdraudimas, ku
riuo kiekvienas, reikalui 
turi pilną moralinę teisę 
tis.

Trumpai čia suminėsiu
dinę Federalinės valdžios teikiamą 
socialinę paramą ir, svarbiausiai, 
kokiom sąlygom ja gali naudotis 
imigrantai.

ištikus, 
naudo-

pagrin-

1. Motinystės ir vaiko 
parama 

(MATERNITY ALLOWANCE 
AND CHILD ENDOWMENT)

Motinystės parama — £ 15 
gimstant pirmam kūdikiui, £ 16 
kai motina jau turi vieną ar du 
vakus jaunesnius negu 16 metų 
amžiaus, ir £ 17.10.0 turint tris ar 
daugiau — yra mokama visoms 
motinoms, nežiūrint piletybės, tur
to ar Australijoje išgyvento lai
ko. Gimstant dvynukams, trynu
kams ir t.t. — po £ 5 virš šių 
sumų yra mokama už kiekvieną 
papildomą kūdikį. Laukiančiai mo
tina pageidaujant, dalis šio mokė
jimo (£10) gali būti išmokėta mė
nesį prieš kūdikio gimimą, gi li
kutis — kūdikiui gimus.

Vaiko parama yra 5 šil. į savai
tę pirmam ar vieninteliam vaikui 
iki 16 metų amžiaus, ir po 10 šil. 
į savaitę kiekvienam sekančiam 
vaikui iki 16 metų amžiaus. Vai
ko paramą gauti turi teisę taip 
pat kiekviena motina, gyvenanti 
Australijoje, nežiūrint kur vaikas j 
būtų gimęs. Vaiką perėmus augin
ti kitam asmeniui ar prieglaudai, 
vaiko parama yra mokama jo au
gintojui.

Mokėjimams gauti prašyminės 
anketos turi būti siunčiamos val
stybės sostinės Commonwealth 
Director of Social Services šešių 
mėnesių laikotarpyje nuo kūdikio 
gimimo dienos.

na pagal savoamžių proporcingai 
mažesnius mokėjimus. Gaunantis 
ligos ar bedarbio paramą, gali 
taip pat dar uždirbti po £ 1 į sa
vaitę. Jei jis uždirba daugiau, tai 
socialinė parama yra proporcingai 
mažinama. Skiriant bedarbio ar 
ligos paramą, žmonos pajamos 
yra taip pat skaičiuojamos (ne
bent šeima būtų išsiskyrus). Li
gos atveju, bet kokia gaunama 
kompensacija (pav. Worker’s Com
pensation), išskyrus įvairius drau
dimo mokėjimus, yra įskaitoma 
kaip pajamos. Ištekėjusi moteris 
negali gauti nei bedarbio nei li
gos mokesčio, nebent vyras jos 
negali išlaikyti.

Norint gauti bedarbio paramą, 
reikia, netekus darbo, tuoj pat už
siregistruoti artimiausioje valdi
nėje darbo įstaigoje (Common
wealth District Employment Of
fice). Parama pradedama mokėti 
tik savaitei praėjus po darbo ne
tekimo, prašymą padavus vėliau, 
savaitei praėjus po prašymo pa
davimo. Tad yra patartina nedel
sti užsiregistruoti. Ligos parama 
taip pat yra pradedama mokėti 
po savaitės nuo susirgimo dienos, 
jeigu prašymas buvo paduotas 
trylikos savaičių bėgyje susirgus. 
Padavus prašymą vėliau, mokėji
mai pradedami nuo prašymo pa
davimo dienos. Prie prašymo rei
kia pridėti gydytojo pažymėjimą, 
tačiau; reikalui esant, jis gali bū
ti siunčiamas vėliau atskirai. Mo
kėjimai vistiek prasidės nuo susir
gimo ar prašymo padavimo die
nos.

Asmenys, gaunantieji bedarbio 
ar ligos paramą, turi teisę pasi
naudoti taip vadinamu “Rehabili
tation Service” — reabilitacijos 
schema, — ape kurią kalbėsime 
vėliau.

3. Našlės pensija
( WIDOWS PENSION)

2. Nedarbo ir ligos 
parama

(UNEMPLOYMENT BENEFIT 
AND SICKNESS BENEFIT)

Ji yra mokama asmenims (vy
rams tarp 16 ir 65 metų amžiaus, 
moterims tarp 16 ir 60 metų am
žiaus), kurie dėl ligos ar nedarbo 
laikinai netenka reguliaraus už
darbio. ši parama yra taip pat 
mokama imigrantams, nežiūrint 
pilietybės ar Australijoje išgyven
to laiko. Paramos dydis yra £ 
2.10.0 savaitei pilnamečiui (virš 
21 metų amžiaus) asmeniui. Vy
ras išlaikąs žmoną gauna papil
domai £ 2.0.0. savaitei (viso £ 
4.10.0), ir išlaikąs vieną ar dau
giau vaikų, jaunesnių negu 16 me
tų amžiaus, dar 5 šil. savaitei. 
Taigi, šeima gali gauti maksi- 
raum £ 4.15.0 į savaitę. Asmenys 
nesulaukę 21 metų amžiaus gau

gyvenimui. J šią kategoriją gali 
taip pat įeiti našlės, kurios yra 
tik 45 metų amžiaus, jeigu iki šio 
amžiaus jos yra gavusios a) kla
sės pensiją, tačiau, vaikams pa
siekus 16 metų amžiaus, nebeturi 
teisės šios pensijos toliau gauti.

c) Našlė, neturinti vaikų, ir 
jaunesnė negu 50 metų amžiaus 
pirmas dvidešimt šešias savaites 
po vyro mirties turi teisę gauti 
po £ 3.7.6. į savaitę.

d) Moteris, kurios vyras yra ka
lėjime nemažiau kaip šešius mė
nesius, ir kuri augina vieną ar 
daugiau valkų, arba pati yra per 
50 metų amžiaus, taip pat gali 
gauti £ 3.7.6. savaitinę pensiją.

Pašalinės pajamos ir, tam tik
rais atvejais nuosavybė, atatinka
mai mažina pensijos dydį. Pensi
jos prašant išsiskyrusiai ar vyro 
paliktai moteria lyra svarbu įro
dyti, kad, nežiūrint jos pastan- ninėje ar privačiai, fizioterapija, 
mi. VVras los ir vaiku neišlaiko. : fizinis Invinimoc arkmnlrvmna on.

6. Finansinė parama 
laidojimo išlaidoms 

padengti
(FUNERAL BENEFIT)

£ 10 gali būti išmokėta asme
nims, kurie apmokėjo pensininko 
ar pensininkės (senelio ar invali
do) laidojimo išlaidas. Prašymas 
šiems pinigams gauti turi būti 
paduotas nevėliau kaip šešius mė
nesius po pensininko mirties.

7. Reabilitacija 
(REHABILITATION SERVICE) 

šia, taip vadinama reabilitaci
jos schema, yra siekiama apmoky
ti ir padaryti darbingais asmenis, 
kurie fiziniai šiaip yra nepajėgūs 
dirbti. Reabilitacijos programa 
yra labai plati — gydymas ligo-

Gydymo ar apmokymo metu as
meniui gali būti mokama specia
li £ 4 į savaitę pensija su žmonos 
ir vaikų primokėjimais, lygiais in
valido pensijos primokėjimams. 
Taip pat gali būti apmokamos ke
lionės išlaidos į gydymo ar ap
mokymo vietovę ir skiriamas dar 
30 šil. į savaitę specialus priedas. 
Tam tikrais atvejais asmenys, 
gyvenantieji iš asmeniškų paja
mų, gali taip pat pasinaudoti šia 
schema, tačiau turi visas apmoky
mo išlaidas patys apmokėti. (Gali 
naudotis specialiais Invalidų 
mokymui įrengimais).

8. T.B. pensija 
(TUBERCULOSIS 

ALLOVANCE)

ap-

gauti

gų, vyras jos ir vaikų neišlaiko. • fizinis lavinimas, apmokymas, su- 
radimas atitinkamo darbo — ir vi
sa tai yra apmokama federalinės 
valdžios lėšomis. Reikalui esant 
taip pat yra parūpinamos dirbi
nės kojos, rankos; specialios kė
dės, batai ir t.t. šiuo patarnavi
mu gali pasinaudoti ir ne Britų 
piliečiai ir taip pat yra nesvarbu, 
kiek metų asmuo yra išgyvenęs 
Australijoje. Bendrai, reabilitaci
ja gali naudotis asmenys, kurie 
gauna, arba turi teisę gauti, inva
lidumo pensiją, ligos ar nedarbo 
paramą, džiovos pensiją ir taip 
pat Jaunuoliai nuo 14 metų am
žiaus, kurie be specialaus apmo
kymo ir gydymo eventualiai būtų 
reikalingi invalido pensijos. Gydy
mas bei apmokymas yra tęsiamas 
maždaug iki trijų metų. Po to as
muo tampa darbingu, arba toli
mesnis apmokymas yra nutraukia
mas — tada jam mokama invali
do pensija. Apmokymo metu val
džia gali paskolinti reikalingas 
knygas ir įrankius, gi baigus ap
mokymą, tam tikrais atvejais iš
duodama iki £ 200 paskola, daž
niausiai tam, kad įsigytų reika
lingus amato įrankius.

Invalidų apmokymui valdžia tu
ri specialias mokyklas, kai kurio
se iš jų mokiniai gali gyventi ir 
viskuom aprūpinami. Valdžia taip 
pat gali skirti stipendiją invalidui 
apmokyti bendrose amato ar tech
nikos mokyklose, arba net univer
sitetui baigti.

Paprastai tai yra atliekama 
policiją ar teismą.

per

4. Senatvės pensija
(AGE PENSION)

Ši pensija dabar yra £ 4 savai
tei ir yra mokama vyrams sulau
kus 65 ir moterims — 60 metų 
amžiaus. Kitokios pajamos, ir tam 
tikrais atvejais nuosavybė, pro
porcingai mažina pensijos dydį 
Namai, kuriuose pensininkas gyve
na, baldai ir t.t., į šią nuosavy
bės kategoriją neįeina. Norint 
šią pensiją gauti, reikia būti britų 
pilečiu ir išgyventi Australijoje 
nemažiau 20-ties metų. Pensinin
kas, išlaikąs žmoną, jaunesnę ne
gu 60 metų amžiaus, šalia savo 
pensijos gali gauti dar £ 1.15.0. 
savaitei žmonai išlaikyti.

si pensija yra mokama našlėms, 
taip pat tam tikrais atvejais vyrų 
paliktom žmonom, persiskyrusioms 
moterims ir moterims, kurių vy
rai yra kalėjime ar psichiatrinėje 
ligoninėje. Taip vadinamos “de 
facto” žmonos (sugyventinės) daž
nai gali gauti pensiją ištekėjusios 
moters teisėmis. Imigrantės mo
terys gali šią pensiją gauti tik 
priėmusius britų pilietybę, ir išgy
venusios Australijoje nemažiau 
kaip penkerius metus.

NAŠLĖS PENSIJA YRA 
MOKAMA ŠIAIS KETURIAIS 

ATVEJAIS

a) Našlė, kuri augina vieną ar 
kelis vaikus, jaunesnius negu 16 
metų amžiaus, gali gauti £ 4.5.0 
į savaitę ir po 10 šil. savaitei 
papildomai už kiekvieną vaiką 
(išskyrus vyriausiąjį) iki 16 metų 
amžiaus, šie mokėjimai, gali būti 
pratęsti iki vaikui sukanka 18 me
tų, jei našlė jį išlaiko ir leidžia 
į mokslą.

b) Našlė, kuri nors ir neturi 
jaunesnių kaip 16 metų amžiaus 
vaikų, tačiau pati yra per 50 metų 
amžiaus, gali gauti po £ 3.7.6. į 
savaitę. Pensija joms yra moka
ma todėl, kad yra skaitoma, jog 
tokiame amžiuje gali būti sunku 
moteriai pradėti uždirbti sau pra-

5. Invalidumo pensija
(INVALID PENSION)

Invalidumo pensija yra £ 4 sa
vaitei. Ji yra mokama vyrams nuo 
16 metų iki 65 metų amžiaus ir 
moterims iki 60 metų amžiaus, 
jeigu jie yra fiziniai ar protiniai 
nepajėgūs uždirbti sau duonos, 
arba yra neregiai. (Nuo 65 ar 60 
metų invalidai gauna senatvės 
pensiją). Išskyrus aklumo atvejį, 
turimos pajamos ir tam tikrais 
atvejais nuosavybė, atatinkamai 
mažina pensijos dydį. Aklieji gau
na pilną pensiją, nežiūrint kiek 
jie beturėtų ar beuždrbtų pinigų. I 
Norinteji gauti šią pensiją, turi 
būti britų piliečiais ir išgyvenę 
Australijoje nemažiau 5 metų. Jei
gu asmuo į Australiją atvyko jau 
būdamas invalidu, pensiją jam 
skiriama išgyvenus Australijoje 
20 metų. Vedęs ir ištaikąs žmoną 
pensininkas, šalia savo pensijos 
dar gali gauti £ 1.15.0. į savaitę 
žmonai, 11 šil. pirmam 
16 metų amžiaus, ir po 
siems kitiems vaikams.

Prašyminės anketos 
senatvės ir Invalidumo 
yra gaunamos pašte, 
wealth Social Services
Imigracijos Departamente ir siun
čiamos vietiniam Commonwealth 
Director of Social Services. Gau
nantieji bet kurią iš šių pensijų 
turi teisę nemokamai naudotis 
privataus gydytojo arba ligoninės 
patarnavimais.

Aišku, kad daugelis imigrantų, 
nors dėl amžiaus ar ligos ir kva
lifikuoti šioms pensijoms, tačiau 
negali jų gauti ar tai todėl, kad 
seturi Britų pilietybės, ar todėl, 
kad nėra pakankamai ilgai išgyve
nę Australijoje. Jeigu šie asmenys 
negali patys savęs ar savo šeimų 
išlaikyti, jiems vietoj pensijos 
dažnai yra skiriama speciali so
cialinė parama, taip vadinama 
“Special Benefit”. Special Benefit 
dydis priklauso nuo aplinkybių, 
bet dažniausiai yra toks pat, kaip 
pensija, ar nedarbo, ar ligos pa
rama. Drauge su juo taip pat mo
kami priedai šeimai išlaikyti.

Sergantieji džiova gali 
ypatingai didelę pensiją (tuo no
rima sudaryti sąlygas be rūpesčio 
ir nuodugniai išsigydyti), ši pen
sija yra £ 5.2.6. savaitei viengun
giui (arba £ 4 savaitei jei jis yra 
nemokamai gydomas ligoninėje), 
£ 9.12.6. savaitei džiovininkui iš
laikančiam žmoną, ir po 10 šil. 
virš šios sumos kiekvieno vaiko 
žemiau 16 metų išlaikymui. Turi
mos pajamos atatinkamai mažina 
pensijos dydį—jei vedęs pensinin
kas ar jo žmona uždirba daugiau 
kaip £ 7 į savaitę, pensija prade
dama mažinti. Prašymai džiovinin
ko pensijai gauti turi būti siun
čiami State Director of Tubercu
losis.

Labai dažnai, asmenys, turį tei
sę gauti vienokią ar kitokią so
cialinę paramą, gerai savo teisių 
nežinodami šios paramos neprašo 
ir negauna. Abejojant todėl yra 
visuomet patartina kreiptis į taip 
vadinamus “Social Workers”, ku
rie yra labai gerai su šiais klau
simais susipažinę, ir visuomet ge
rai išnagrinės prašančiojo padė
tį ir galimybes, patars ir padės 
atlikti visus reikalingus formalu
mus. “Social Worker" (deja, kol- 
kas man šios profesijos pavadini
mo vertimas į lietuvių kalbą yra 
nežinomas) galima rasti visose 
ddžiosiose ligoninėse (kur jie va
dinami “Almoner”), Imigracijos 
Departamente, Department of So
cial Services ir beveik visose pri
vačių labdaringų organizacijų įs
taigose, apie kurias kalbėsiu kiek 
vėliau.

pinigais, rūbais, indais, baldais ir 
Lt. Jos taip pat padeda žmonėms 
išspręsti įvairiausias problemas, 
pav., kaip paduoti prašymą val
džios paramai gauti, šeimos nesu
tarimo, vaiko į prieglaudą atida
vimo, buto netekimo ir kitus klau
simus. Tam reikalui šios organi
zacijos samdo Jau anksčiau minė
tus “Social Workers”, kurie (ar 
kurios) yra baigę specialius so
ciologijos, psichologijos ir socia
linės labdaros mokslus, ir labai 
mielai kiekvienam į juos besikrei
piančiam padės ir patars. J juos 
besikreipiantis gali būti užtikrin
tas, kad visos jo suteikiamos as
meniškos informacijos neišeis iš 
šios organizacijos įstaigos ribų, 
net pavyzdžiui tokiais atvejais, 
kai prašantysis prisipažįsta darąs 
ką nors neteisėto ir baustino. Tuo 
norima jam sudaryti geriausias są
lygas pačiam savo padėtį išnagri
nėti, įvertinti ir padaryti atatin
kamus sprendimus. Prašantysis 
taip pat yra garantuotas visiška 
asmeniško apsisprendimo laisve ir 
jam teikiama pašalpa ar patari
mas jo nieku neįpareigoja.

pagrindinės šitokios
ORGANIZACIJOS MELBOURNE:

Catholic Social Service Bureau, 
147 a’Beckett Street, Melbourne. 
Brotherhood of St. Laurence, 67 
Brunswick Street, Fitzroy. Citi
zens’ Welfare Service of Victoria, 
120 Exhibition Street, Melbourne.

Dar pravartu žinoti, kad “Mel
bourne District Nursing Society" 
gailestingosios seserys lanko ir 
rūpinasi ligoniais namuose (reika
lui esant nemokamai), gi “Travel
lers’ Aid Society” (235 King St., 
Melbourne) padeda keliaujantiems, 
ypač moterims su vaikais, parū
pindami laikinę pigią ar net ne
mokamą nakvynę, maistą, vaikų 
pasaugojimą, pasitikdami ir glo
bodami keliaujančius ligonius, in
validus, senelius, vaikus ar jau
nas merginas.

Yra malonu paminėti, kad Vik
torijoje išleistoje knygutėje apie 
privačias labdaros organizacijas, 
yra taip pat paminėta ir lietuviš
koji Socialinės Globos Moterų 
Draugija, “Lithuanian Women’s 
Social Welfare Organization” var
du.

vaikui iki
10 šil. vi-

našlystės, 
pensijoms 
Common- 
įstalgose,

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

VALSTYBINE (VIKTORIJOS) SOCIALINĖ 
PARAMA

val- 
šiek

per

Tai yra daugiau įvairių patar
navimų formoje, negu tiesioginė 
piniginė parama. Valstybės 
džia tačiau teikia taip pat ir 
tiek piniginės paramos.

Pravartu yra žinoti, kad
taip vadinamą “Children’s Welfa
re Department” (Vaikų Gerbūvio 
Departamentas, kuris yra Railway 
Buildings, Flinders Street, Mel
bourne), yra teikiama piniginė 
parama vaikų išlaikymui (iki 14 
metų amžiaus), jeigu tėvai ar 
motina yra nepajėgūs patys jų 
išlaikyti, šią paramą gali gauti 
visi, nežiūrint pilietybės, Austra
lijoje išgyvento laiko ir vaiko gi
mimo vietos. Nepajėgiais išlaiky
ti savo vaikus yra skaitomi: mo
tinos, gaunančios našlės pensiją, 
arba, imigrantės atveju, “Special 
Benefit”, jei ji pensijos gauti dar 
negali; tėvai, kurie gauna inva
lido pensiją (arba “Special Be
nefit”), bedarbio ar ligonio pa
ramą, arba yra panašioje finan
sinėje padėtyje. Dažniausiai kiek
vienas prašymas yra individualiai 
sprendžiamas. Paramos dydis yra 
nustatomas pagal šeimos ar moti
nos turimas pajamas ir gali mak
si mum siekti 35 šilingus savaitei 
kiekvienam vaikui, jaunesniam 
kaip 14 metų amžiaus, kurį tėvai 
išlaiko.

Jeigu mokinys turi važiuoti į 
mokyklą ar gimnaziją toliau kaip 
tris mylias nuo namų, švietimo 
ministerija (State Education De
partment) gali padengti jo kelio
nės išlaidas. Prašymus yra ge
riausiai paduoti per klasės auklė
toją, kuris parūpins reikalingus pradedant nuo tiesioginės pašalpos

prašyminius formuliarus. Yra taip 
pat specialus mokinių šalpos fon
das, iŠ kurio, reikalui esant, mo
kinys gali būti aprūpintas rūbais, 
avalyne ir panašiom reikmenėm. 
šios paramos reikalingiem yra ge
riausiai kreiptis į mokytoją ar 
mokyklos vedėją.

šeimoje gimus naujam kūdikiui, 
susirgus motinai ar kitose pana
šiose aplinkybėse, per vietinę ro
tušę (“Town Hall”) galima trum
pam laikui gauti tarnaitę — 
Housekeeper, už kurios patarna
vimus šeima atsilygina 
gales. Pagrindinę algą 
vietos savivaldybė.

Reikalingi advokato
ar patarnavimo, tačiau negalį su
mokėti jo išlaidų, gali kreiptis į 
taip vadinamą “Public Solicitor” 
(Attorney-General’s Department, 
283 Queen Street, Melbourne) kur 
gaus nemokamai teisės patarimų 
bei advokatą savo bylai vesti ar 
ginti. Tačiau reikia būti tikrai la
bai sunkioj finansinėj padėty ir, 
be to, norint pačiam pradėti by
lą, reikia labai ilgai laukti eilės.

pagal iš- 
jai moka

patarimo

PRIVAČIŲ LABDAROS 
ORGANIZACIJŲ TEIKIAMA 

PAGALBA IR PAŠALPA

Jų Viktorijoje yra tikrai labai 
daug. Aš čia paminėsiu tik kelias, 
i kurias nelaimės atveju yra pa
tartiną kreiptis. Šios, taip vadina
mos “Family Welfare Organiza
tions”, yra organizacijos specia
liai įsteigtos rūpintis Šeimų ar 
paskirų asmenų gerbūviu. Jų tei
kiama pagalba yra labai įvairi,

Faulknerio Mintys
Vienas iškiliausių Amerikos be
letristų, Nobelio literatūros pre- 
mininką William Faulkner, laik
raštininkai paklausė — kokia, jo 
nuomone, yra akademinių studijų 
reikšmė rašytojui. Faulkneris at
sakė: “Tai būtų tas pats, kaip 
paklausti, kokią vertę rašytojui 
turi apkūrentas kambarys. Rašyto
jams, kurie negali dirbti šaltame 
kambaryje, toks kambarys, žino
ma, turėtų labai didelės reikšmės 
... Pirmoje eilėje universiteto už
davinys yra išugdyti humanitarą. 
Niekas tačiau negali būti rašyto
ju, Jeigu jis pirmiausia nėra hu
manitaras.”
Paklaustas, koks yra rašytojo to
bulumo mastas, Faulkneris atsa
kė: “Nepasisekimo didybė!” Tik
rumoje rašytojas “nesiekia pra
lenkti savo nūdienių kolegų He
mingway arba Dos Passos, bet 
stengiasi pasiekti Cervanteso ar
ba Dostojevskio kalibro. Niekas 
mūsų tačiau jų neprilygo — mes 
vis pralaimėjome.”
Paklaustas, kas yra geriausi nū
dieniai Amerikos beletristai, Faul
kneris be jokio kuklumo atsakė: 
“Thomas Wolfe, Faulkner, Dos 
Passos, Caldwell ir Hemingway — 
ir šitoje eilės tvarkoje. Wolfe sto
vi pirmoje vietoje, nes jis labiau
siai bandė ištisą žmogaus širdies 
istoriją išrašyti ant adatos smai
galio”.

R.EJI.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Belston SU Si. Kilda, Vie. 
Tel. LB 4083.
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SESIOS KRYPTYS EUROPIEČIAI AUSTRALIJOJ
MENO PARODA BISIETTA

Jean Bazaine teigia, kad “da* 
barties tapytojas vėl pasidarė vie
nišas, ir jo grynai individualusis 
menas nebesiduoda sukatalogizuoja- 
mas. Jis šiandien vėl turi teisės 
būti silpnas, be grupinio priklau
somumo paspirties, be vieningos 
manifestacijos arba apjungian
čio šūkio — Avant — garde”. Ki
taip sakant, šio meto tapytojas 
privalo turėti drąsos, pats vienas 
išeiti ir vienas pats nešti atsako
mybę už savo meną. Jungimąsis 
į vieną grupę, ypač be ideologinio 
impvratyvumo, jau yra tuo pačiu 
daugiau silpnumo, negru vidinio 
pasitikėjimo liudijimas.

Lygiai ir pavadinimas “Six Di
rections” (šešios kryptys) ne vien 
tik pabrėžia šešių dalyvių atsitik
tini susibūrimą, bet net visai pa
neigia bet koki angažavimąsi. Ta
sai prieštaravimas tarp angažavi
mosi ir išstatytų kūrinių yra toks 
didelis, kad Jis beveik kliudo pa
čius kūrinius tinkamai įvertinti. 
Su vos keliomis išimtimis čia nėra 
jokio tikėjimo išpažinimo bei jo 
pagrindimo, juo labiau jokios 
užuominos apie kelią, kuriuo ža
dama eiti. Taip rėksmingai pasi
vadinusiai manifestacijai to neuž-, 
tenka.

42 kūrinių paroda duoda įspūdį 
vingiuojančios linijos, kuri rango
si tarp daikto transposicijos ir 
interpretacijos. Šiandien jau be
veik mirusi transposicija (tikrovės 
kopijavimas) dar stipriai atsilie
pia pas Molder ir Aavik, kas net 
jų kūriniams suteikia daugiau mo
kyklinio charakterio, negu bran
dumo. Konvencionalus sampratoje 
Molder bando j vairias kryptis, kol 
Jis, daugiau laimingu šansu, kū
riny “Mannequins” prieina lygs
varos, pasiekdamas vieningumo 
spalvų (su vyraujančiais šiltais 
tonais) ir formos žaisme. Lengvu
mas Ir ritmika, išeiną aikštėn iš 
už dar neišsivysčiusių figūrų, liu
dytų jo tikrąją plėtotės kryptį. 
Aavik priešingai labiau besiblaš
kąs ir iliustratyvus, yra stiprus 
paveiksle “The late Visitor” ir tai 
tik formos paprastumu. Gi siek
damas to paties kūriny “After dai
ly Chores” jis vėl pasimeta lėkš-

ANTANAS VAIČIULAITISPASAKOJIMAS APIE MAŠINAMINTIMS
Sunku pasakyti, ar tai buvo se

niai, ar jau mūsų dienomis, bet 
gyveno kartą vienas labai žiaurus 
valdovas, savo žinioje turėjęs di
deles žemes ir daugybes žmonių.

Visi jam lankstėsi ir gyrė, va
dindami jį geriausiu, išmintingiau
siu ir dailiausiu.

Jisai betgi buvo nepatenkintas 
ir kasdien ką nors prasimanyda
vo: čia kalėjiman sumesdavo savo 
draugus, čia liepdavo nukirsti gal
vas savo narsiausiems generolams, 
,ėa vėl paskelbdavo, kad visuose 
miestuose jo šlovei statytų pamin
klus.

Pagaliau jis į visas savo žemes 
išleido kareivius, kad jie gaudytų 
ir žudytų visus, kurie kitaip gal
voja.

Kareiviai nesigailėjo nieko. Jei 
tik išgirsdavo ką nors kitaip pra
sitariant, tuojau kirto galvą, — 
ir seniems ir jauniems, ir vyrams 
ir moterims. Jei kūdikis, net ne
suprasdamas, suveblendavo kokį 
įtartiną žodį, žudė ir tą, nes tokia 
buvo valdovo valia.

Po kelerių metų kareiviai grį
žo sostinėn ir pranešė, kad visoje 
karalystėje neliko nė vieno, kuris 
kitaip galvotų, ar šnekėtų.

Bet valdovas tarė:
— šnekėti gal nešneka, bet kas 

pasakys, ką jie galvoja.
Kareiviai prabilo:
— Kol jie nekalba, mes negali

me patikrinti, nes nemokame skai
tyti jų minčių.

Valdovas sušuko:
— Gerai sakote I

GALERIJOJE, SYDNĖJUJE 

tame stereotypiniame išdėstyme. 
Kaip skulptorius jis vis dar tebė
ra savęs Jieškojimo kely, laimi 
daugiau vidinės disciplinos ab

strakčiam kūriny “Cosmic Statics”, 
nors ir šis darbas nukenčia nuo 
perdidelio vertkalinio perkrovimo 
be horizontalinės atsvaros, o toji 
daugybė augštai išdėstytų trikam
pėlių .nepriklauso prie konstrukty
vių elementų, bet laikytini dau
giau plokščiom puošmenom.

Šioje parodoje daugiau pasekė
jų turi interpretacija arba išra
dingumas, kuris vos prisiliesdamas 
tikrovės menininkui duoda laisvę 
ir asmenišką svarstymą. Abolins 
išeities taškas yra spalvos jautru
mas. Jo pasaulis padalintas į "šil
tas” ir “šaltas” apraiškas, šitiems 
kraštutinumams išreikšti jam už
tenka paprastų motyvų, kaip me
dis, namas, kelias ir dangus. Pi
gių efektų jis nej ieško, kurie pa
sitaiko dramatiniuose atvejuose.

RAŠO: PROFESORIUS

MAXIM ILION FEUERRING

CONTEMPORARY ART 
ASSOCIATION 

VICEPIRMININKAS

Betarpiškas ir dinamiškas išpildy
me jis laimi jam būdingą ir įtiki
nančią lygsvarą. Jo pasakymas 
yra trumpas, kaip stenograma, ir 
tačiau toks integralus, kad dar 
vienas žodis, ir toji pusiausvira 
sugriūtų, šitą kondensuotumą ge
riausiai liudija paveikslai “Huts” 
ir ypač “Evening in the Bush”, 
kur forma beveik dingsta leisda
ma kalbėti vien spalvai. Suglaus
tai sakant, čia yra jo vidinis 
brandumas ir sąmoningas kūri
mas, kuris jieško trumpiausio k«- 
lio į galutini tikslą ir jį suranda. 
To nebūtų galima pasakyti apie 
Mikševičių. šito vieningumo jis 
dar nepasiekęs. Iškraipymai (de
formacijos), kuriems pasenusio 
įkvėpimo skolinasi iš kitų, ir ge
rokai lėkšta spalvų danga be gel
mių visai neliudija vidinės konso
lidacijos. Bet ten, kur jis remiasi

SKAITYTI
Jis tuojau pasikvietė didžiau

sius savo šalies mokslininkus ir 
išradėjus ir jiems tarė:

— Padarykite tokią mašiną, ku
ri skaitytų žmonių mintis, — net 
ir tada, kai jie tyli.

Jie nustebę žvalgėsi vienas į 
kitą.

Valdovas suriko:
— Duodu jums metus laiko!
Jeigu nieko neišeis, atsakote sa

vo galva.
Mokslininkai ir išradėjai žino

jo, kad juokų čia nėra. Jie sku
biai pasitraukė ir užsidarę dirbo 
kiaurus metus.

Prabėgus metams, pasišaukė 
juos valdovas ir pasiteiravo:

— Padarėte?
— Taip, — atsakė jie.
Ir, išvynioję, jie parodė tokią 

mašiną, kuri leido spindulį, per- 
šviečiantį žmogaus mintis. Tik 
užleidai spindulį — ir žinai, ką 
Jonas, Petras ir Motiejus galvoja.

Valdovas padėkojo išradėjams 
ir, atsigręžęs į kareivius, įsakė 
jiems:

— Apeikite visas mano žemes 
ir žudykite visus, kuriuos tik su
čiupsite kitaip galvojant Tokis 
mano įsakymas.

Kareiviai nusilenkė ir išėjo.
Jie vaikščiojo iš miesto į mies

tą, iš kaimo į kaimą ir skaitė 
žmonių mintis. Jeigu ką susekda
vo mąstant kitaip, tuojau kirsda
vo galvą. Pagaliau mašina buvo 
tiek pagerinta, kad spindulys pats 
užvesdavo- ant neklaužados.

Ir taip per trejus metus jie

Cezanne’u, paveiksle “Still Life”, 
jis labiau susikoncentravęs ir tai 
yra geriausias aliejinis kūrinys 
parodoje.

Grafikas Krivs yra atsitiktinu
mų mėgėjas. Dėdamas viziją išei
ties taške, jis palieka tapybiniams 
elementams vieniems susirasti at
sitiktines deformacijas ir spalvų 
efektus. Jo kūryba dėlto priklau
soma nuo atsitiktinumo atrankos, 
kur jo paties skonis nulemia pasi
rinkti tai, kas įdomiausia, šitą at
sitiktinumą jis pats atvirai pripa
žįsta vertikaliai sustatydamas 
luotus ir ten įžiūrėdamas “Ruins 
of the Church". Vis dėlto paveiks
las, sukomponuotas trikampe or
namentika, yra geras. Favorizuo- 
damas klasišką trijulę — mėly
na, raudona, geltona jis daugiau 
akcentuoja raudoną spalvą, kuri 
spinduliuoja švytinčios magentos 
saturacijoje. Kaip kontrapunktą ir 
ryšį, jungiantį visus šviesos to
nus, jis vartoja juodą spalvą. Pa
veikslas 'Two Vases” yra jo at
radimų brandus pateisinimas: rit
miškas atsitiktinių formų sąran- 

I goję, spindįs atstiktinėje spalvų 
struktūroje, transparentiškas gi
lumo linkmėj.

Abstraktinė grafika atstovauja
ma Šalkausko darbais. Jo pasau
lis susideda iš paprastų, negeo- 
metrinių formų ir iš neutralių 
spalvų: balta — juoda, kartais 
su retom spalvinėm dėmėm — ža
lia ir raudona. Jo tikslas — pa
grindiniams kūrybos elementams, 
kaip forma, linija ir spalva, su
grąžinti jų tikras ir nepakartoja
mas ypatybes ir juos panaudoti 
visame Jų grynume. Paveikslo 
tikslas egzistuoti, ne sužadinti aso- 
cijacijas. Tai abstraktinio meno 
išpažinėjų dogma. Šalkauskas tu
ri pusiausviros nuovoką, supran
ta linijų ir plokštumų galią ir 
jautrus spalvinėm dėmėm šalia 
balta — juoda. Jo mažyčiai skly
peliai yra gerai išsvarstyti ir tau
piai išreikšti. Paveikslas “Com
position I", kur rigoristinės ir pi- 
nutinės formos atitinkamai išdės
tytos atsiskleidžia prieš fakturalinj 
foną ir žalią saulę, galėtų būti 
laikomas puikiausiu pavyzdžiu Šal
kausko estetinės nuovokos.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 

— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

perėjo visą kraštą, kol neliko nė 
vieno, kuris turėtų kitokių minčių, 
kaip valdovo įsakyta.

Kareiviai jau rengėsi grįžti 
sostinėn ir pasigirti, kad jiems jau 
nebėra ko beveikti.

Tik štai, jiems bejojant namo, 
suspurdėjo spindulys ir ėmė šoki
nėti. Tai rodė, kad kas nors šioje 
šalyje dar galvoja ne taip, kaip 
visi.

Kareiviai vėl keliavo po mies
tus ir kaimus, tikrindami kiek
vieną žmogų, bet nieko negalėjo 
nutverti.

Jie klaidžiojo po miškus, kopė 
į kalnus, bastėsi po dykumas, iš
braidžiojo pelkes ir rėpliojo po
žeminiais urvais, bet niekur nie
ko.

Tada jie pradėjo tikrinti patys 
save, tačiau ir kareiviai galvojo, 
kaip visi kiti.

Nusiminę jie grįžo sostinėn. 
Juo arčiau prie miesto, juo labiau 
drebėjo jų širdis.

Tik staiga vienas kareivis šūk
telėjo:

— žiūrėkite — spindulys!
Spindulys rodė į pat valdovo 

rūmus.
Jie ir nuskubėjo tenai. Mašina 

juos vedė vis tolyn ir tolyn per
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PEK TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI 

rankines ir kojines

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.

Yra svarbu visiem* pažinti kraštą, 
kuriame jie gyvena.
įkūrimas literatūrų* katedros uni
versitete reiškia, kad australų li
teratūrai dėstyti bus paskirta* 
profesorius.
Jo darbas lygiai liečia visus — šių 
dienų imigrantus nemažiau, kaip 
ir septintosio* generacijos.
Imigrantų didelis istorini* įnašas 
Australijos moksliniam ir kultū
riniam išsivystymui yra neginčy- 
jamas faktas.

Nuo 1788 m., kada pirmoji bri
tų kolonija buvo įkurta Sydnėju- 
je, daugumos Europos tautų žmo
nės įkūrė čia savo pastoges. Jie 
tad ir padėjo išsivystyti Austra
lijai.

★ Olandų jūrininkai buvo pir
mieji iš europiečių, atradusių Aus
traliją (1606), kada Willem Jansz 
“Duyfken” laivu įplaukė į Carpen- 
terios įlanką. Olandų jūrininkai, 
tarp jų Dirck Hartog, Piete Nuyts 
ir Pelseart, tyrinėjo šio kontinen
to vakarinį pakraštį. Abel Tasman, 
kuris atrado Van Diemen’s salą 
(vėliau pavadintą Tasmanija) ir 
N. Zelandiją, taip pat buvo olan
das.

RASO:
COLIN RODERICK, M.A., M.Ed., Ph. D.
HONORARY SECRETARY, EXECUTIVE COMMITTEE CHAIR 
OF AUSTRALIAN LITERATURE FUND.

★ 18 šimtmečio galo prancūzų | žiui, kad 1846 metais Port Mac- 
jūrininkai, kaip D’Entrescasteau quarie ligoninės vyr. valdininku
ir Baudin davė vardus daugeliui 
vietovių vandenyno pakraščiuose. 
La Perouse priemiesty ilsisi Pere 
Receveur palaikai, kuris mirė, ka
da La Perouse tyrinėjo Australi
jos pajūrį.

★ 1793 metais du ispanų jūrų 
kapitonai — Don Alexandra Ma- 
lasspina ir Don Jose Bustamante 
— svečiavosi pas gubernatorių 
King.

★ Tuo metu Anglijos karališka
sis dvaras dar vis tebebuvo stip
rioj vokiečių įtakoj, ir Sydnėjaus 
augštųjų pareigūnų tarpe buvo 
tokie vokiečių kilmės vyrai, kaip 
pirmasis kolonijos žemių tyrinėto
jas Augustus Alt 

menes, ligi sustojo prie tų kam
barių, kur sėdėjo žiaurusis valdo
vas.

Jisai, pamatęs kareivius, prabi
lo:

— Turiu pagirti — švariai atli
kote savo darbą.

Atsiliepė vyriausias iš kareivių:
— Sutraiškėme visus, kurie ki

taip galvoja. Tačiau, deja, — dar 
liko vienas tokis slapukas...

čia Jis nutilo ir žiūrėjo apglu- 
šęs: mašinos spindulys smeigė 
tiesiai į valdovo kaktą.

— Valdove, tai tu galvoji kitaip, 
negu visi- — sušuko, pats netikė
damas, vyriausias iŠ kareivių.

Vos tik šiuos jo žodžius išgirdo 
tie, kurie žudydavo, šoko jie prie 
valdovo ir čia pat nukirto Jo gal
vą, nes jiems buvo duotas įsaky
mas žudyti kiekvieną, kuris kitaip 
mąstytų.

Taip baigė savo dienas žiaurusis 
valdovas.

Jo įpėdinis, bijodamas kad ir 
jam nepakenktų, liepė Ją sudau
žyti į šipulius ir įmesti į marių 
dugną. Paskui įsakė nukirsti gal
vas visiems tiems mokslininkams, 
kurie buvo išradę mašiną, kad jie 
nepadarytų antros tokios.

SIUVAMAS MASINAS
Muitai sumokami Londone

CHAIR OF AUSTRALIAN LITE- 
RATUKE FUND — AUSTRALŲ 
LITERATŪROS FONDO VYR. 
KOMITETAS, KURIO VIENAS 
IŠ PAGRINDINIŲ UŽDAVINIŲ 
IR TIKSLŲ YRA ĮSTEIGTI 
AUSTRALŲ LITERATŪROS KA
TEDRĄ SYDNĖJAUS UNIVER
SITETE, KREIPĖSI I ŠIO LAIK
RAŠČIO RED., PRAŠYDAMAS 
ATSPAUSTI ŽEMIAU DEDAMĄ 
INFORMACIJĄ, KURIOJE PA
RYŠKINAMAS EUROPIEČIŲ 
ISTORINIS ĮNAŠAS ŠIO KRA
ŠTO MOKSLINIAM IR KULTŪ
RINIAM IŠSIVYSTYMUI.

“M.P.” Red.

★ Vienas iš pirmųjų šio konti
nento tyrinėtojų, kuris mėgino 
pereiti Mėlynuosius kalnus, buvo 
prancūzas Francis Barralller, tuo 
metu tarnavęs New South Wales 
daliniuose karininku.

★ Pirmasis valdžios astronomas 
(1821) buvo Christian Rūmker, 
vokietis, ir maždaug tuo pačiu lai
ku policijos vadu buvo Francis 
Rossi, prancūzas imigrantas.

★ Kolonijai plečiantis, įvairių 
tautybių vyrai veržėsi gilyn į 
kraštą. Ir mes randame, pavyzd- 

buvo Charles de Lamonnerie dit 
Fattorini — imigrantas.

★ Nuostabus dano Jorgen Jor
gensen gyvenimas (mirė 1841 me
tais Tasmanijoje) yra atpasakotas 
jo biografijoj, parašytoj Clune ir 
Stephenson, pavadintoj “The Vi
king of Van Diemen’s Land”.

* {vairių tautų tyrinėtojai tę
sė Australijos vidaus pažinimo 
darbą. Tarp jų buvo ir lenkas 
Strzelecki, kuris 1839 metais augš- 
čiausią Australijos kalną pavadi
no Mount Kosciusko vardu — 
garsaus Lietuvos — Lenkijos lais
vės kovotojo. Kitas buvo Ludwig 
Leichhardt, vokietis, kurio prisi
minimas yra pagerbtas pavadinant 
vieną Sydnėjaus priemiesti jo var-
du.

* Kitas vokietis, danų kilmės, 
Ferdinand von Mueller, kuris į 
Australiją atvyko 1847 metais, ta
po vienas žymiausių australų bo
tanikų. 1879 metais karalienė 
Victoria jam suteikė kilmingojo 
titulą.

* Vėliau, kada tyrinėtojai nu
vyko į pietų ašigalį, žymiausias 
iš jų buvo Borchgrevink, švedas.

** 1850 metais, aukso karštli
gės metu, į Australiją vyko vyrai 
iš įvairių pasaulio kraštų — Ang
lijos, Italijos, Vokietijos, Ameri
kos, Prancūzijos, Skandinavijos, 
Rusijos, Kinijos ir kitur.

* Tarp kovojančių vyrų, kurie 
dalyvavo 1854 metais Ballarato su
kilime, vadinamame “Eureka Sto
ckade”, buvo airis Peter Lalor, 
hanoverietis Frederick Vera, prū
sas Edward Thonen, armėnas Jo
hann Gregorious, amerikietis Ja
mes McGill ir italas Raffaello 
Carboni. Peter Lalor buvo išrink
tas Victorijos parlamento nariu. 
Raffaello Carboni parašė knygą 
“The Eureka Stockade”, kurioje 
apstu žinių iš Australijos istori
jos.

* Tarp aukso jieškotojų, atvy
kusių į Australiją 1850 metais, 
buvo ir Peter Larsen iš Norvegi
jos. Jo sūnus yra pats žymiausias 
australų rašytojas — Henry Law- 
son — šių dienų australams yra 
beveik šventa asmenybė. Henry 
Lawson karštai mylėjo Australi
ją. Ir visi, kurie nuoširdžiai nori 
pamilti Australiją, gali išmokti 
mylėti ją skaitydami Henry Law- 
son.

Savo apysakoj "The Romance 
of the Swag” jis, sūnus ateivio, 
rašė: “Ne todėl, kad ji buvo man 
gera, bet dėl savo tėvo, kuris čia 
buvo svetimšalis ir mirė, bedirb
damas australų pionierių eilėse”.

* Šitie žodžiai turėtų duoti 

mums visiems įkvėpimo, bet la
biausiai tiems, kurie šiandien tam
pa Australijos pionieriais.

★ Henry Lawson dienų pienie- 
riai iš krūmynų išraižė miestus ir 
miestelius, kuriuose mes šiandien 
gyvename.

★ Mes esame didesnių dalykų 
pionieriai: Mes visi esame aust
ralai; mes visi dirbame geresniai 
ateičiai; mūsų tikslas — augšta 
civilizacija Australijoje.

★ Geriausi Australijos rašyto
jai visad turėjo augštus idealus, 
ir aš visai neabejoju, kad australų 
Literatūros Katedros profesorius 
stengsis juos padaryti dar augš- 
tesniais.

★ Henry Lawson tačiau nėra 
vienintėlis tarp australų rašytojų, 
kurie arba patys buvo imigrantai, 
arba buvo imigrantų vaikai, at
vykusių iš Europos kontinento.

★ Faktiškai, tokių australų ra
šytojų buvo keletas ir jie visi 
svarstė problemas, su kuriomis ir 
šiandien susiduria naujasis ateivis.

★ Jessie Couvreur buvo pirmoji 
Iš tokių rašytojų, ši belgų tėvų 
duktė rašė po “Tasma” slapyvar
džiu. Jos jaudinanti apysaka 
“Monsieur Galoche” yra atspaus
dinta “Australian Round Up” no
velių rinkinyje.

★ Kitas rašytojas, Paul Wenz, 
prancūzas imigrantas, tarp 1905 
ir 1931 metų parašė daug apysakų 
iš Australijos gyvenimo.

★ Viena iš geriausių novelių, 
vaizduojanti imigrantų šeimos gy
venimą, yra “No Escape”, para
šyta 1932 metais. Jos autorius 
Velia Ercole, duktė dr. Quinto 
Ercole, atvykusi į Australiją iš 
Italijos.

★ Mūsų laikais garsėja Judah 
Waten, kurio “Alien Son” yra 
viena iš geriausių knygų.

★ John Kardoss “History of the 
Australian Theatre” autorius, taip 
pat naujasis ateivis, yra Literatū
ros Fondo Vykdomojo Komteto 
narys. Jo knyga yra labai glau
džiai surišta su australų dramine 
literatūra.

★ Tarp daugelio rašytojų, kilu
sių iš įvairių Europos kraštų, ku
rie savo įnašu yra daug prisidė
ję prio Australijos kultūros kili
mo, yra dar paminėtinas dr.
Brasch, knygos “The Star of Da
vid” autorius.

★ čia nėra vietos kartumams, 
ginčams ir barniams, ir visi 
skirtingumai, kurie Europos žmo
nes suskirstė į atskirus frontus 
Jų kraštuose, čia turi būti palikti 
praeityje, turi būti užmiršti. Mes 
visi dalinamės dideliu išgyvenimu 
ir tegul mūsų pareigos ateičiai iš
mokina mus išminties.

★ Jeigu jūs norite žinoti tikrus 
jausmus visų, surištų su Austra
lijos Kultūros Fondu ir Katedros 
steigimu, aš pacituosiu jums Aus
tralų poeto Bernard O’Down žo
džius:

“Unto the wronged of ages sin
ging songs of human rights, 
Unto her citizens to be, Australia 
cooees ‘Come!’ ”.

(Amžių skriaustiems dainavusiems 
dainas žmogiškųjų teisių,
Savo būsimiems piliečiams Aust
ralia šaukia — “Ateikit!”)

★. {kūrimas šitos Katedros reiš
kia, kad jūsų vaikai bus mokomi 
daugiau apie tai, kas sudaro tą vi
sad besivystančios, visad besiple
čiančios Australijos dvasią.

★ Jeigu jūs norite prisidėti prie 
šio reikalo, parašykite savo laik
raščio redaktoriui ir praneškite 
jam, kad* jūs norėtumėte dalyvau
ti viešame susirinkime Sydnėjuje 
ir išgirsti apie tai plačiau. Tada 
būtų paskirta tokiam susirinkimui 
vieta ir laikas.

Kultūros Fondui auka
— Lietuvybei atramai
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Ramona Ratas
AUSTRALIŠKOJE SPAUDOJE

Praeitos savaitės numeryje 
trumpai paminėjome mūsų Jaunos 
balerinos Ramonus Rato — Pa
taitės dalyvavimų 3 originalių ba
letų: “Ballet Academy”, “Sigrid” 
ir “Wakooka” pastatymuose, čia 
trumpai žvilgterėkim, ką apie 
tai kalba australiškieji laikraš
čiai.

The Elizabethan Opera Ballet 
Company, — naujai suorganizuo
tas operos baletas, — kuris lydi 
Elizabethan Trust Opera Compa
ny 1957 m. operos gastrolėse po 
didžiuosius miestus, šalia to duo
da dar ir atskirus baleto pastaty
mus.

“Ballet Academy”, pagal Georg 
Tinter muzikų, sukūrė amerikietė 
Eleonora Treiber, kuri taip pat 
yra ir australiškojo baleto prim- 
balerina. “Sigrid”, pagal Edvardo 
Grieg muzikų, sukūrė Laurel Mar
tyn, o “Wakooka”, pagal John 
Antill muzikų, sukūrė Valerie 
Tweedie. Šių pastarųjų baletų au
toriai abu sydnėjiškiai.

šie trys baletai liepos mėn. pir
mų kartų buvo pastatyti Brisba- 
nėje. To miesto dienraščiuose til
po labai palankūs atsiliepimai,' 
kur gražiai paminėta ir mūsų Ra
mona. Keliose grupinėse nuotrau
kose taip pat matyti ir Ramonos 
veidas. “Women’s Day” žurnalas, 
rugpjūčio 5 d. numeryje, plačiai 
apžvelgdamas šiuos 3 baletus, su
pažindinęs skaitytojus su jų kūrė
jais bei šokėjais, rašo, kad kaiku- 
rie iš jų yra iš užsienių: Miss 
Treiber — New Yorko ir Ballet 
Russe de Monte Carlo teatrų bale
rina, Ramona Ratas — iš Lietu
vos, Eva Nadas-— Čekoslovakijos 
operos balerina, Connel Miles — 
iš Anglijos ir kt.

Su Ramona savo skaitytojus su
pažindino sydnėjišks dienraštis 
"Daily Telegraph”, rašė apie ją 
ir kiti australų laikraščiai.

Prieš kuri laikų Ramona Ratas 
du kartus šoko televizijai.

Naftos šaltiniais turtingas Ira
nas iki 1935 m. vadinosi Persija. 
Dabar naftos eksplotavimu smar
kiai kyla Saudi Arabija, ir Ji jau 
užima pirmųjų vėtą, toliau seka 
Kuwaiti seiki ja, Irakas ir Iranas.

Irano istorija yra nulatinė be
kylančių ir besileidžiančių dinasti
jų istorija. Kai baigėsi Asirijos 
ir Makedonijos galybė, Persija iš
kilo į galingų imperijų, valdant 
jų Kyrui Didžiajam, ir 525 m. 
prieš Kristų jos sienos tęsėsi nuo 
Nilo Egipte iki Induso upės Indi
joj. 331 m. jų užkariavo Aleksan
dras Didysis. Vietinė persų vald
žia iškilo apie 130 m. prieš Kristų, 
kol 637 m. juos užkariavo arabai. 
XII šimt. Persija pateko j mongo
lų valdžių, o aštuonioliktajame 
šimt. jų užėmė turkai ir rusai. 
1907 m. anglų-rusų susitarimu, 
Persija pateko į jų įtakos sferas. 
1919 m. nepavyko britų bandymas 
visai Persijai uždėti savo protek
torato. Sekančiais metais rusų ge
nerolas Raskolnikovas su sovietų 
armijos daliniais užėmė dalį Ira
no teritorijos prie Kaspijos Jūros, 
panašiai kaip lenkų Želigovskis 
mūsų Vilniaus kraštų. Tačiau 1921 
m. spalio mėn. pasirašyta Ęovietų 
-Irano sutartis, ir rusai atitraukė 
iš Irano savo kariuomenę. Tai at
sitiko dėl to, kad per keletu dienų 
prieš sutarties pasirašymų persų 
generolas Riza išvalė iraniečių 
kariuomenę nuo rusų karininkų 
(Persijos kariuomenė buvo sukur
ta jau 1878 m. Rusijos carų glo
boje) ir gana stipriai paėmė vald
žių į savo rankas.

■*1925 m. gen. Riza buvo išrink
tas šachu ir pradėjo naujų Pahlavi 
dinastijų. Bematant pradėjo ir 
krašto modernizavimą turkų mus- 
tafos Kemal pavyzdžiu. Suorgani
zuota ir gerai apmokama kariuo
menė užtikrino reformų pasiseki
mą. Jis pakvietė Amerikos finan
sų žinovą dr. Arthur Millspaugh, 
kuris sutvarkė Irano finansus ir 
tuo įgalino nutiesti labai svarbią 
geležinkelio liniją, jungiančią sos
tinę su Kaspijos jūra ir Persų 
įlanka, šis Trans-Irano geležinke-

VIDURINIEJI RYTAI

IRANAS
lis, nugalint nepaprastai sunkias 
tereno sąlygas, baigtas tiesti 1939 
m. Karo metu Berlyno-Romos 
ašies valstybės Irane išvystė žy
mią veiklą, o 1941 m. vokiečiams 
pradėjus invaziją į Rusiją, vaka
rų alijantams iškilo problema, per 
kur sovietams siųsti pagalbą. Bu
vo 4 galimi keliai: per Murmans
ką, Vladivostoką, turkų sąsiaurius 
ir Iraną. Patogiausias kelias bu
vo Iranas, o jo gynyba gana silp
na, todėl 1941 m. rugpjūčio 25 d. 
britų ir sovietų kariuomenės įžen
gė į Iraną ir greitai užėmė jį. Per 
čia ėjo didžiausias amerikiečių tie
kimas Rusijai, šachas buvo pri
verstas atsistatydinti ir sostą už
leisti savo 20 m. sūnui Mohame- 
dui Riza Pahavi. Senasis šachas 
laivu išvežtas į pietų Afriką, kur 
1944 metais mirė.

Po karo britų kariuomenė pa
sitraukė iš Trano, o rusai vos ne 
vos iškrapštyti tik 1946 m. Tačiau 
sovietai vertė Iraną, kad būtų su
daryta Rusijos—Irano bendrovė 
dėl naftos eksplotavimo. Kai šiuos 
reikalavimus Iranas atmetė, ko
munistai pradėjo organizuoti strei
kus ir sabotažą. 1951 m. baland
žio mėn. ministerių pirm, tapo 
Mohamed Mossadegh, ir jo spau
džiamas parlamentas nacionaliza
vo naftos šaltinius ir rafinerijas, 
neatsižvelgiant į brftų griežtus 
protestus. Naftos produkcija krito 
nuo 32 milionų tonų iki 1 milio- 
no. Prasidėjo didelė krizė, bet 
1953 m. rugpjūčio 19 d. Mossa
degh buvo nuverstas, o po to se
kusius rinkimus laimėjo šacho ša
lininkai, ir kraštas grįžo į demok
ratinę santvarką. 1954 m. buvo su
sektas platus sovietų špionažas ir 
komunistų ruoštas perversmas. 
Apie 600 karininkų buvo patrauk
ta atsakomybėn. 1955 m., nežiū
rint sovietų protestų, Iranas pri
sidėjo prie Bagdado pakto.

švietimas tik po I Pasaulinio 
karo pradėtas plėsti valstybiniu 

mastu, pagal Vakarų Europos pa
vyzdį. 1927 m. įvesta prancūzų 
teisinė sistema. Valstybine religi
ja paskelbtas Islamas. Jaunimui 
privaloma skautų organizacija,

I

I
moterims ir vyrams įvesti euro-j nukrinta ligi 30 laipsnių C žemiau 
pietiški drabužiai. 1931 m. britai nuliaus. Visame plokščiakalnyje 
Iraną įjungė į Indijos-Europos Te-1 žiemos yra šaltos, bet vasarą karš- 
legrafo tinklą. Senojo šacho re- įiai dėl oro sausumo yra lengvia i 
formos modernizuojant kraštą se-( pakeliami, negu tokioje Indijoje, 
kėši daug sunkiau, negu Turkijos Maža lietaus.
Mustafai Kemal, nes Iranas buvo 
daug labiau atsilikęs. Pats šachas 
niekada nebuvo Europoje ir jo 
krašto moderninimas kartais atro
dė naivus: neturėjo tikro suprati
mo apie teisę ir veikė despotiškai. 
1932 m. uždarė misionierių veda
mąsias mokyklas, moterims už
draudė dėvėti veido veliumus, pa
sunkino išsiskyrimus. 1935 m. 
įkurta Irano Literatūros Akade
mija tikslu gryninti Irano kalbą 
nuo arabų įtakų. Dėl to ir oficia
lus valstybės pavadinimas buvo 
pakeistas į Iraną, vietoje sugrai- 
kinto žodžio Persija. Privalomas 
pradžios mokslas įvestas 1943 m. 
o 1954 m. jau veikė du universi
tetai — Teherane ir Tabrize. Tais 
metais buvo 340 vidur, mokyklų, 
2 kolegijos, 188 amatų mokyklos 
ir 5.959 pradž. mokyklos su 790. 
200 mokinių. Bet neraštingų dar 
yra labai augštas procentas.

žemės ūkiu verčiasi apie 80 
proc. visų gyventojų. Dirbamosios 
žemės 1954 m. buvo tik 3 proc. 
viso ploto. Ligi 1953 m. 90 proc. 
visų dirbamų žemės plotų priklau
sė dideliems dvarams. Auginama 
kviečiai, miežiai, ryžiai, tabakas, 
daržovės, vaismedžiai, arbatos ir 
medvilnės krūmai, cukriniai run
keliai ir aliejiniai augalai. Pra
monė, išskyrus naftos produkciją, 
nežymi. Iš namų rankdarbių yra 
visame pasaulyje pagarsėję persiš
ki kilimai. Piniginis vienetas ria
las — lygus JAV 3 centams. Ky
lant naftos produkcijai, kyla ir pa
jamos. 1955 m. iš naftos 8 kom

panijų gavo pelno 31.971.000 ang
liškų svarų. Avių 1954 m. buvo 
apie 17 mil..

Klimatas daugiausia žemyninio
tipo su dideliais temperatūros se
zoniniais skirtumais. Pietų pa
kraštyje prie Persų įlankos vasa
ros temperatūra pakyla ligi 55 
laipsnių C, o žiemą šiaurės dalyje 

Gyventojų apie 70 proc. yra se
nųjų persų palikuonys iraniečiai, 
bet su žymia arabų, mongolų ir 
turkų kraujo priemaiša Religiniu
atžvilgiu 98 proc. mahometonys- 
Viešoji kalba yra naujoji persų 
kalba — ją vartoja apie 65 proc. 
gyventojų.

Irano plotas 1.621.866 kv. km., 
gyventojų 21.146.000, arba 13 gy
ventojų viename kv. km. Valsty
binė santvarka yra konstitucinė 
monarchija. Karaliaus soste — 
šachas Mohamed Riza Pahlavi. 
Vykdomąją valdžią sudaro 14 mi
nisterių kabinetas, o jo pirminin
ką skiria pats šachas. Ministerial 
atsakingi parlamentui, turinčiam 
136 atstovus. Parlamentas renka
mas kas dveji metai. Senatas turi 
60 narių, kurių pusę skiria šachas.

IĮ Karo tarnyba privaloma, ji yra 
j 2 metų. Kariuomenė turi apie 
• 130.000 vyrų. Aviaciją sudaro ke-
lėtas šimtų lėktuvų, pirktų iš JAV 
ir Anglijos. Keliolika nedidelių 
karo laivų eina pakrančių sargy
bas Persų įlankoje. Yra ir 20.000 
gerai išlavintų policininkų su JA 
instruktoriais.

Svarbiausi miestai: sostinė Te
heran — 1.109.000 gyv., Tabriz — 
pramonės centras — 279.100 gyv., 
Isfahan — medvilnės ir tabako 
centras — 196.700 gyv., svarbiau
sius uostas — Bandar Shapur o 
Abadan — naftos uostas. 1954 m. 
gyventojai turėjo 54.100 automo
bilių ir per 1.000 motociklų.

Fleet Street’e?
Fleet Street — Londono gatvė,

kur yra didžiųjų Londono laikraš
čių redakcijos — laikoma anglų 
spaudos sinonimu. Įdomu, kad šian
dien kalbama apie Fleet Street’o 
krizę: eilė laikraščių stovi prieš 
finansinius sunkumus, o “Picture 
Post”, pasaulinio garso iliustruo
tas žurnalas su 1,750,000 egz. tira
žu, jau sustojo ėjęs, šita anglų 
spaudos krizė atrodo truputi keis
tokai, prisiminus, kad anglai yra 
daugiausia laikraščius perkanti 
tauta pasaulyje. Kiekvienas 1000 
gyventojų Anglijoje nuperka 611 
egz. dienraščių (JAV 340 egz.).

į ekonominius sunkumus pirmo-
j e eilėje pateko “mažesni” dien
raščiai: darbiečių “Daily Herald” 

,— 1.700.000 egz. tiražo ir libera
li “News Csronicle“ — 1.400.000 

egz. tiražo, čia įtakos, be abejo, 
urėjo ir laikraštinio popierio nor
mavimo panaikinimas Anglijoje 
šių metų pradžioje. Popierį nor
muojant dienraščių puslapių skai
čius buvo apribotas ir visą eilę 
apmokamų skelbimų negalėdavo 
patekti į tokius masinio tiražo 
dienraščius kaip “Daily Express” 
arba “Daily Mirror” (abu virš 4
mil. tiražo) ir tuo būdu patekdavo 

mažesnio tiražo dienraščius. Da
bar, popierio normavimą panaiki
nus, didžiųjų dienraščių skelbimų 

ifr puslapių skaičius auga mažųjų 
sąskaitom

Krizė, atrodo, nepaletė žurna- 
’zmd aristokratų “Times” ir “Man- 
chesster Guardian”, kurie su savo 
ribotu tiražu (nė vienas jų ne- 
pauS(lįna pi!nlJ 200.000 egz.) skal- 

šeimą susiranda šviesuome- 
JĮje j? Visuomet gauna pakanka
mi apmokamų skelbimų savo spe
cifinei publikai (Pav. iš knygų 
eidyklų arba ne masinio vartoji
mo prekių gamintojų ir pan.).

E.L.

PRENUMERUOKITE

"MŪSŲ PASTOGĘ”

Miško Vestuvių Nuotaka
I

(IŠ SENELIO PASAKOJIMŲ)

Taftf, vaikeli, nebetie laikai kaip 
seniau buvo. Ir sveikatos nei už 
kapeiką nebeliko. Kojose sutari
mo nėra — nebeklauso. Eidamas 
jau daugiau, lazda pasitikiu. Akys 
jau iš toliau taip ir neskiria: kur 
stulpas, kur žmogus. Dantys, su 
kuriais seniau lažybų sukirtęs ba
lanas galėjau skaldyti, — kaip 
patręšę beržai išlūžo. Tik vienas, 
va, šitas, priešakinis kaplys kaip 
ant juoko paliko, žemelė šventoji 
pas save mane šaukia, va, kas yra. 
Pailsėti po gyvenimo kelionės ir 
vargų kviečia. Nebesinori jau ir 
gyventi, tik vietą žmogus berei
kalingai užimi ir maišais! kitiems 
po kojom. O, rodos, taip nesenai bu
vo tokie gražūs laikai. Saulė bu
vo dau gšviesesnė, o dienos tokios 
trumpos ir gražioj Tik pasirodys 
saulė — ir vėl nebėra. O šaunus 
buvau vyras, jaunas būdamas. Kai 
vakaruškose pasirodydavau, visos 
mergos taip ir žiūrėdavo į mane 
akių nenuleisdamos. Visokių įvy
kių per savo ilgą gyvenimą esu 
matęs, tai nepatikėtum, vaikeli, 
kai pradėčiau pasakoti. Dieną ir 
naktį tau neišpasakočiau. I did
žiausias knygas nesurašytum. Ne
labieji seniau iš pelkių ir raistų, 
pasivertę vokietukais, gražiai ap
sirengę į vakaruškas ateidavo, 
mergas šokindavo ir prie vyrų 
muštis kabindavosi. Taip ir reik
davo gerai žiūrėti, kad galėtum 
pažinti, kuris mūsiškis vyras, o 
kuris nelabasis. Lengviausia bū
davo pažinti iš nosies; jei tik no
sis ne su dviem, bet su viena sky
lute, — reiškia nelabasis. O jau 
jeigu kurią mergelę pašokindavo, 
tai toji visą gyvenimą atsiminda
vo. Ne tik nualsindavo vargšelę, 
bet kur suimdavo šokdamas, ten 
taip ir likdavo juodos dėmės, kaip 
smala. Nei tu žmogus nuplausi, 
nei išskusi. Tik gaidžiams užgie
dojus, nelabieji iš vakaruškų pra
nykdavo ir vėl grįždavo į raistus

ir pelkes.
Atsimenu ir mane vieną kartą 

girios raistuose nelabieji apgavo. 
O buvo taip: jau buvau paaugęs 
vaikėzas ir ganiau dvare avis. 
Vieną dieną nusivariau avis neto
li miško ir ganau. Vasaros diena 
graži. Avys ramiai ėdinėja. O aš 
sau sėdžiu pavėsy po medžiu ir 
švilpauju pasidaręs švilpynę. Tik 
žiūrau, nežinia iš kur atsiradęs, 
tarp avių maišosi gražus juodas 
arkliukas. Pakėlęs galvą nusižven
gia, priešakine koja pakapsto že
mę, ir vis artyn prie manęs. Aš 
ranką ištiesęs, — kuziukas, ku- 
ziukas, — vis šaukiu ir artinuos 
prie jo. Žiūrau — nebėga. Stovi 
vietoje ir kapsto koja • žemę. Aš 
priėjęs paglosčiau kaklą, paka-, 
siau. O toks gražus, sprandą įrie- 
tęs, kaip tik man jodinėti. Aš 
prisitaikiau ir užšokau ant to 
arkliuko. O jam, atrodė, to tik ir 
reikėjo. Tik nusižvengė, kad net 
miškas nuaidėjo, tuojau pasuko 
į mišką ir tik neša mane, kiek 
įkabindamas, vėjas pro ausis švil
pia. Bet man joti smagu. Kaip 
minkštam suole sūpuosi. Ir dabar 
nežinau, kaip nutiko: užmigau be Į 
jodamas — nelabojo buv.au užke
rėtas, o kai atsibudau, vyreli 
tu mano, žiūriu besėdįs tarp dvie
jų šakų pačioje beržo viršūnėje, 
o aplinkui didžiausias miškas. Na, 
galvoju sau, kaip aš čia atsiradau? 
Pamažu išlipau iš beržo, netrukus 
suradau kelią ir einu. Kiek pa
ėjęs, žiūriu, netoli kelio stovi di
deli, gražūs rūmai, prie vartų 
toks ponas Juodai apsirengęs. Man 
priėjus jis sako: “Užeik į vidų, 
turime daug darbo, nes šiąnakt 
čia bus vestuvės. Gausi pavalgy
ti ir išgerti, o už darbą gerai ap
mokėsime”.

Įveda tas ponas mane į rūmus. 
O gražumas: langai dideli, grin
dys vaškuotos — tik blizga viskas, 
ir tide

“čia salėje, — sako tas ponas, 
— šoksime. O anoje salėje valgy
sime ir gersime.” Man liepė nešti 
indus ir stikliukus ant stalų. Aš 
vis nešu tuos indus, o jų gražu
mas — negaliu atsigėrėti: visi si
dabriniai ir auksiniai, tik žėri, vy
reli tu mano! Juos benešiojant taip 

v ir paėmė mane pagunda—ėmiau 
ir įsidėjau į kišenę auksinį stik
lelį, galvoju sau, bus už darbą.

Neužilgo pradėjo ir svečiai rink
tis. Tik eina ir eina per paradi
nes duris ponai, ir visi juodai, gra
žiai apsirengę. Aš ir galvoju, kas 
čia dabar bus per vestuvės, kad 
jokių ponių nėra, kad tik vieni vy
rai renkasi?

Pagaliau trenkė būbnai, pradė
jo groti maršą, vissi svečiai išsi
rikiavo dviem eilėm sutikti per 
didžiąsias duris įeinančius jau
nuosius: jaunasis labai linksmas, 
tik linkčioja į visas puses; ant 
galvos užsidėjęs katilioką, frako 
skvernai net žemę siekia. Žiūriu 
į Jaunąją ir savo akimis, vyreli tu 
tu mano, netikiu — tai mūsų dva
ro kambarinė! Apsirengusi ilga 
balto šilko suknia, bet labai nu
liūdusi, veidas tamsus.

Kaip tik jaunieji iėjo į salę, 
tuojau muzika užgrojo polką ir 
jie pradėjo šokti. Pašokęs jauna
sis, nedavęs nuotakai net pailsėti, 
perdavė pirmam iš eilės svečiui; 
tas pašokęs — kitam, ir taip iš ei
lės. Nuotaka visiškai išvargusi, 
jau vos tik bepastovi, bet šokė
jai, rodos, to visai nemato. Vis 
tik pasikeičia ir šoka, net man gal
va pradėjo suktis bežiūrint.

Kuomet visi iš eilės atsisoko, 
tuomet susėdo už stalų ir pradė
jo gerti ir valgyti. Seimininkas 
ragina ir mane. Aš išgėriau kelis 
stiklelius — šleikštu burnoj pasi
darė ir sakau jam, kad pavargau 
ir norėčiau pailsėti, šeimininkas 
mandagiausiai mane nuvedė į gra
žų kambarį, paguldė į minkštą 
lovą, šiltai apklojo ir paliko mie
goti.

Ryte pabundu, visur šviesu — 
saulutė jau gerokai pakilusi, o aš, 
vyreli, pasižiūriu, gi guliu raiste 

ant samanų kupsto apklotas se
no arklio oda. Greitai atsikėliau 
ir, susiradęs netoli raisto kelią, 
einu namo, bet jaučiu, kad skau
da šoną. Atsiminiau, kad buvau 
į kišenę įsidėjęs stiklelį, o mano 
kaip tik ant to šono gulėta. Grei
tai išsiimu ir žiūriu, kad tai ne 
auksinio stiklelio, bet arklio ka
nopos esama. Iš piktumo nusis
pjoviau ir atgalia ranka nusvied
žiau kanopą į raistą. Gi vidury 
raisto,kažkas sušvilpė ir nusikva
tojo tokiu balsu, kad net man 
šiurpas per visą kūną nuėjo. Pa
rėjęs namo nuo skerdžiaus gavau 
smarkiai barti: “Aš tau, sako, kai 
išpersiu kailį, tai žinosi kaip po 
miškus trankytis. Geriau, sako, 
būtum nuėjęs į šermenis pasi
melsti už dvaro kambarinės dūše
lę. Vargšė nelaimingai įsimylėjo 
dvaro ponaitį ir vakar nusinuo
dijo.”

Per pietus, nutaikęs progą, įs- 
linkau ir aš smalsumo vedamas 
pažiūrėti nelaimingai mirusios 
kambarinės. Nagi žiūriu, apreng
ta ta pačia šilko suknia, veidas 
iš skausmo iškreiptas ir tamsus, 
lygiai taip, kaip vakar naktį miš
ke matytos vestuvių nuotaikos. 
Tik dabar prisiminiau, kad vakar 
vestuvėse matyti visi ponai, jau
navedys ir pats šeimininkas, buvo 
tik su viena skylute nosyse: 
džiaugėsi nelabieji ir vestuves kė
lė dūšelę pagavę.

Vėliau žmonės darėsi vis išra
dingesni, gudresni ir dabar pik
tesni net už pačius nelabuosius, 
Pelkes ir raistus nusausino, miš
kus iškirto, kad nėra kur pado
riai net kiškiui pasislėpti, o vil
ką tai tik į kelis metus pamatai. 
Bet ir tai vargšas bėga uodegą 
pabrukęs nuo kiekvieno sutikto 
šunelio. Vis rečiau ir rečiau man 
į senatvę pasirodydavo ir nelabie
ji. Išnykus miškams ir raistams 
ir jie netur kur prisiglausti. O po 
didžiojo karo matyt labai išsigan
dę patrankų, bombų sprogimo ir 
lėktuvų (ko tik dabar tie žmonės 
neišsigalvoja) ir visai nepasirodo.

J.A. SKIRKA.

| THE IMPERIAL |
g 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g

g Tel: Katoomba 523. g

g PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. !

g Savininkas Ed. Valevičius. g
rO Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- S 
S šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- N 
[Jį vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping (“ 
K Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. K

[}į Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei. K 
B Vaikams nuolaida. B
įfl Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. S
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PSICHINĖS SVEIKATOS KONGRESAS
Šių metų rugpjūčio 7-9 dieno

mis Adelaidėje, Masonų salėje, 
jvyko antrasis Pietų Australijoje 
psichinės sveikatos kongresas.

Kongreso atidarymo sesijoje 
pagrindinę kalbą pasakė Pietą 
Australijos ministeris pirmininkas, 
pabrėždamas šį kongresą sušauku-

liančių konfliktų išvengimui, yra 
laikomas žodinis žmonių santykia
vimas vienu su kitais, pasikalbė
jimas, minčių pasikeitimas.

Kai kurie kalbėtojai, minėdami 
kongreso organizatorių siekimus, 
tarp kitko pasakė, kad psichinės 
sveikatos rūpesčiai yra ne specia-

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrlckville^ N.S.W.

sios Pietų Australijos Psichinės 
Sveikatos Sąjungos veiklos šio 
krašto žmonėms svarbumą, paža
dėdamas visokeriopą valdžios pa
ramą tolimesnei šios, dar tik prieš 
metus įsisteigusios, orga,nizacijos 
veiklus reikaluose.

Pagrindinę kongrese pasakytų 
kalbų ir padarytų pranešimų min
ti sudaro pareiškimai apie ben
driausias psichinių negalavimų 
priežastis, atsirandančias indivi
dui santykiaujant su aplinkuma. 
Plačiau nagrinėjant pramonės 
jmvnėse dirbančiųjų santykius su 
administracijos tarnautojais • bei 
darbdaviais, paminėta, kad jų san
tykiuose atsiradę nesklandumai 
sukelia nepasitenkinimo, pykčio, 
o kartu ir nesaugumo bei kitus, 
nuotaiką ir sveikatą gadinančius, 
jausmus. Pažymėtina, kad svar
biausiu faktorių socialinėje aplin
koje, psichinius negalavimus sukę-

VIENVIETIS
helikopteris

Amerikos inžinieriai išrado vie
nam žmogui helikopteri, kuriam 
nereikia daug ploto pakilti ir nu
sileisti, kuris yra labai pigus, nes 
tekainuoja tiktai vieną tūkstantį 
dolerių.

Vienam asmeniui helikopteris 
labai paprastas: patogi kėdė su 
joje įtaisytu motoru, o virš gal
vos nedideli sparnai, kurie kelia 
žmogų statmenai ir skraidina ho
rizontaliai.

Vienvietis helikopteris gali pa
kilti iš gatvės, kiemo, nuo namų 
stogų ir ten nusileisti.

Vicnviečiui helikopteriui prana
šaujama labai didelė ateitis, kuri 
gali labai pakeisti susisiekimą. 
Darbininkai iš fabrikų galės in-

listų grupės, bet visų žmonių ben
dras reikalas, su kuriuo kiekvie
nas žmogus turėtų būti susipaži
nęs ,ir kad dabartinė įsisenėjusi 
pažiūra bei laikysena, sielos ligo
mis sergančių arba sirgusių indi
vidų atžvilgiu, yra klaidinga jau 
vien dėlto, kad kiekviena žmogiš
ka būtybė turi vienokių ar kito
kių psichinių negalavimų bei ne
sugebėjimų. Toliau buvo aiškina
mą, kad tarp kūno ir sielos ligų, 
kaipo tokių, esminio skirtumo nė- 
są, kad liga, ribojanti žmogaus 
gyvybinį pasireiškimą, yra liga, 
vistiek kūno ar sielos.

Psichiatras Dibden užbaigiamo
je sesijoje tarp kitko pasakė, kad 
daugumos kalbėtojų pranešimuose 
buvo reiškiama baimė dėl artėjan
čio pramonės įmonių suautomati- 
nimo fakto. Pabrėžė, kad palaips
niui įvedamą automatizaciją rei
kia laikyti kraštui svarbiu ekono
miniu faktorių. Toliau kalbėdamas 
apie agresijos vaidmenį sielos 
sveikatai ir žmonių santykiams, 
jis nurodė, kad individo agresin- 
gumas yra liguistumo požymis. 
Nepagrįsta kritika, šmeižtai ir 
keiksmai yra paprasčiausios ag
resijos išreiškimo formos.

Visi kongrese skaityti praneši
mai bei pasakytos kalbos bus at
spausdintos atskira knygute, be to, 
netrukus bus išleista brošiūra apie 
psichinę sveikatą. Suinteresuoti 
minėtų leidinių įsigijimu bei pla
tesne informacija su psichine svei
kata susijusiais klausimais, gali 
kreiptis pas kongreso dalyvį, pa
minėtos sąjungos narį, šios strai
psnio autorių, 26 Park St., Hyde 
Park,. South Australia.

V. Morky*.

Susidomėjimas 
Krepšinio Leidiniu

Australijos lietuviai sportininkai 
ir sporto mėgėjai rudu itin didelį 
susidomėjimą Amerikoje išeisian
čiu leidiniu apie Lietuvos krep
šinį. Juo norima paminėti Lie
tuvos krepšinio rinktinės laimėji
mus Europos krepšinio pirmeny
bėse. Jame, be įvairių aprašymų, 
buvusių rinktinės dalyvių atsimi
nimų, didelio skaičiaus nuotraukų 
iš to laiko varžybų, tilps nuot
raukomis iliustruotų aprašymų iš 
tremties ir dabartinio lietuvių 
krepšininkų gyvenimo, įskaitant ir 
Australijos krepšininkus.

Leidinys numatomas pradėti 
spausdinti š.m. rugsėjo mėn. vi
dury. Leidinio kaina bus praneš
ta vėliau, šiuo metu yra užsisakę 
apie 100 Australijos lietuvių. No
rintieji šį leidinį gauti, registruo
jasi pas “M.P.” Sporto skyriaus 
redaktorių.

Adelaidėje
“VYTIS" — "TORRENS" 

49:48 (20:26)

“Vyties" vyrų penketukas turė
jo vienas iš svarbiausių savo rung
tynių šiame žiemos turnyre, nes 
jų laimėtojas pateko į pusiau 
baigmę, žiūrovų prisirinko beveik 
pilna salė, nors, gaila, lietuvių la
ba mažai. “Vytis" aikštėje turėjo 
tik penkius žaidėjus, nes gripas 
paguldė “ant menčių" Ignatavi
čių, Gurskį ir Pyragių. Rungty
nės pradėtos dideliu greičiu ir, 
vytiečiaras nepajėgiant uždengti 
“Torens" žaidėjų, priešas darė

PŪKINĖS KALDROS
divldualiais helikopteriais skristi 

namo tiesiomis linijomis, trum
piausiu keliu. Tiktai judėjimo 
tvarkytojams reiks sudaryti oro 
susisiekimo taisykles, nes helikop- 
teriuoti žmonės, neatsargiai ir be 
tvarkos skraidydami, galės turėti 
daugiau katastrofų ore, negu au
tomobiliais žemėje... Darosi ak
tualu išrasti ir toks parašiutas, 

kuris nelaimės metu galėtų nuleis
ti žemėn netiktai žmogų, bet ir he
likopterį.

Kadangi vienvietis helikopteris 
tekainuoja tiktai 450 svarų, bent 
2-5 kartus pigesnis už automobi
lį, tai tikimasi, kad jis eis masi
niu būdu ir smarkiai konkuruos 
automobilį.

Tad laukime, kada žmonės ore 
bus, kaip karveliai, žvirbliai arba 
gandrai...

XXX

KNYGA, KURI IR LIETUVOS

VANDENS KELIUS LIEČIA

Muenchene veikiantis “Institu
tas Sovietų Sąjungai tirti" nese
niai išleido 164 pusi, knygą anglų 
klaba: “Soviet Waterways" (The 
Development of the Inland Navi
gation System in the USSR). Kny
ga paruošta autorių Andrei Lebed 
ir Boris Yakovlev. Tai vertimas iš 
rusų kalbos Leidinyje pradžioje 
apžvelgiami Rusijos vandens ke
liai iki 1914 metų, minint jau ir 
tame skyriuje Nemunu baseino 
vandenis. Plačiau dėstomi sovie
tinio laikotarpio vandens kelių 
klausimai, paliečiant Baltijos jū
rą, Nemuną ir kitus vandens ke
lius. Atskiruose skyriuose rašoma’ 
apio Baltijos — Baltosios jūros 
kanalą, apie Baltijos ir Juodosios 
jūros sujungimą vandens keliais, 
Baltijos — Volgos vandens keliu 
sistemą ir kt. Yra skyrelis apie 
Nemuno reguliavimą ir stambio
sios jėgainės statybą ties Kaunu. 
Knygoje yra 27 mažesni ir vienas 
stambesnis žemėlapis, atvaizduo
jąs vandens kelius.

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
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.

į EUROPIETIS SPECIALISTAS 
! OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūsių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šešta d. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef._ (Priešais Melboumo Town Halt)

S Centr. 1819

SKUBĖKITE!!!

KALĖDINIUS DOVANŲ SIUNTINIUS 

SIŲSKITE D A B A R II!

Siuskite Siuntinius 
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, 
galinti siųsti

SIUNTINIUS TIESIOG JOSŲ GIMINĖMS I LIETUVĄ.

TIESIOGINIS KELIAS YRA 
GREIČIAUSIAS KELIAS.

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už 
siuntini Jūsų giminėms į USSR: tai kaituoja tik £ 1.0.7 11 sva
rų siuntiniui.
Suplrkite prekes kur Jums patinka, pirkite k® norite Ir atneš
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus 
(maksimalus svoris 11 svarų).
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. 
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatų per 
2-3 mėnesius.
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER U METŲ.

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

TEL. FA 5195

meteimą po metimo. Pirmojo pus
laikio pabaigoje “Vyties" puoli
mas gražiais praėjimais ir deri
niais santykį švelnina. Puslaikis 
baigiamas 6 taškų persvara prie
šo naudai.

Antrame puslaiky vytiečiai su
kietina žaidėjų dengimą ir išvys
to dar didesnę spartą. Rezultatas 
ima švelnėti. Prieš pat rungtynių 
pabaigą “Vytis” turi du taškus 
savo naudai, bet padaroma dvigu
ba bauda, iš kurios priešas pada
ro tik vieną tašką ir tuo “Vytis” 
laimi vienas iš sunkiausių savo 
rungtynių šiame sezone, šias 
rungtynes visi vytiečiai sužaidė 
labai gerai ir kovingai, tik ateity
je turėtų kreipti daugiau dėmesio 
į kamuolių nuiminėjimą nuo prie
šo krepšiu lentų. Taškai: Petkū- 
nas 14, Visockis ir Klimaitis po 
12, Jaciunskis 6, Petruška 5.

“VYTIES" JAUNIŲ I — “ST.
PETERS" 56:43 (26:21)

Šiose rungtynėse jauniai turėjo 
gerai pasitemti. Priešas atkakliai 
kovojo ir naudojo didelę spartą. 
Laimėjmą mūsų vyrai užsitikrino 
paskutinėse minutėse perėję į zo
ninį dengimą. Kaikurie žaidėjai 
ateityje turėtų parodyti daugiau 
kovingumo ir judrumo, kas su
teiktų daug paramos visam viene
tui. Taškai: Pocius 26, Snarskis 
12, Urmonas L. 8, Rakauskas 6, 
Urmonas R. 4.

JAUNIŲ II — COL. LIGHT
GARDENS 64:22 (34:12)

Rungtynės buvo laimėtos gana 
lengvai, nors žaidime ir trūko gra
žių derinių ir tikslių sviedinio 
perdavimų. Taškai: Andriušis 19, 
Ignatavičius 18, Statnickas M. 12, 
Statnickas G. 8, Gudelis 7.

MOTERYS SUSIRGO

Daugiau kaip pusei “Vyties” 
krepšininkių susirgus gripu, ir ne
atvykus j rungtynes, pralaimėta be 
žaidimo. Gaila, bet nieko nepada
rysi.

Sydnėjuje
V. KO2ENIAŲSKAS — 

ŠACHMATŲ MEISTERIS

Rugpjūčio 26 d. buvo baigtas 
Sydnėjaus lietuvių metinis šach
matų turnyras. Pirmąsias šešias 
vietas, kurių laimėtojai sudarys 
ir “Kovo" šachmatų rinktinę, lai
mėjo: 1. V. Koženiauskas, 2. A. 
Dargužis, 3. V. Raštutis, 4. J. 
Maščinskas, 5. P. Grosas ir 6. Ku
tas.

Turnyras praėjo labai sklandžiai 
ir užtruko, palyginant, gana trum
pą laiką, nors žaidimo sąlygos bu
vo ir ne iš geriausių. Neminint 
kasdieninių darbų, didelių atstu
mų ii* kai kurių žaidėjų pamaini- 
ninio darbo, šachmatininkai taip 
pat neturi ir tinkamų patalpų pa
našiems turnyrams pravesti. Vis- 
dėlto Sydnėjaus lietuvių šachma
tininkų būrelis, kieto užsispyrimo 
dėka, diena iš dienos stiprėja ir 
šiuo metu sudaro gana pastovų ir 
tvirtą vienetą.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir dabar, šis metinis- turnyras ne
praėjo be staigmenų. Individualiai 
geriausiai pasirodė V. Koženiaus
kas, laimėdamas dviejų partijų 
matčą prieš A. Dargužį ir tuo už
sitikrindamas pirmąją vietą. Ten
ka paminėti, kad tai yra jo pir
masis triumfas lietuvių šachmati
ninkų susitikimuose ir, tikėkimės, 
jog jis ir toliau ryžtingai kovos.

Antroji vieta teko A. Dargužiui, 
kuris savo partijose prieš Kože- 
r.iauską pasirodė gana . silpnai, 
nors, atsimenant pereitų metų 
turnyrą, buvo padaryta pažanga. 
Raštučhii, laimėjus partiją prieš 
1955-56 metų laimėtoją MašČins- 
ką ir šių metų favoritą Koženiaus- 
ką, buvo skiriama daugiausia dė
mesio, tačiau, išvedus lygiąsias su

Kutu ir pralaimėjus Dargužiui, 
teko trečioji vieta.

Maščinskas, turint galvoje jo 
ankstesnius laimėjimus, šiame tur
nyre pasirodė silpnai. Tačiau pui
kus pasirodymas “žaibo" turnyre, 
duoda vilčių, kad senoji forma 
grįžta ir galime jį matyti vėl vir
šūnėse. Grosas paprastai laikosi 
apie vidurį ir sunku daryti išva
das iš jo žaidimo. Kutas — tai 
jaunas ir daug žadantis žaidėjas, 
kuriam stinga daugiau susitikimų 
ir drąsos.

čia paminėti žaidėjai, sustip
rinti Patašium ir Venclova, ku
rie dėl studijų negalėjo dalyvauti 
turnyre, greitu laiku susitiks au 
latviais Ir estais dėl Sydnėjaus 
pabaltiečių pereinamosios šach
matų taurės. Numatoma prieš 
Geelongo pirmenybes sužaisti dar 
keletą rungtynių ir su kitais ge
raisiais Sydnėjaus klubais.

“KOVAS” BAIGMĖJE

Stalo tenisininkai V. Binkis, G. 
Bernotas ir R. Liniauskas Sydnė
jaus “A” rezervo klasėje tris ra
tus baigė be pralamėjimo ir pate
ko į šios klasės baigminius žaidi
mus. Atrodo, kad koviečiai šiais 
metais tikrai laimės “A" rezerve 
pirmąją vietą ir sekančiais metais 
turės teisę dalyvauti pačioje augš- 
čiausioje šios valstybės klasėje. 
Sėkmės jiems.

A.D.

KREPŠININKAI PUSFINALYJE

Anksčiau skelbtoji žinia, jog 
“Kovo” krepšininkai žiemos tur
nyre laimėjo 5 vietą, yra netei
singa. St. Georges lygos “A" kla
sės žiemos pirmenybėse, paskelbus 
geriausias keturias komandas, jų 
tarpe yra ir “Kovo” rinktinė, kuri 
pusiau baigmėje susitiko su stip
ria, jau kelis metus iš eilės šias 
prmenybes laimėjusia, “Warriors" 
sudaryta iš augšto ūgio ir gerai 
žaidžiančių amerikiečių ir austra
lų.

šias itin svarbias rungtynes abi 
komandos pradeda su dideliu at
sargumu. “Kovo” vyrai šiek tiek 
nervuojasi dėl jiems nepatinkamo 
priešo zoninio (ir gana gero) den
gimo. Visą pirmą puslaikį, ypatin
gai iki 15-tos minutės veda kovie
čiai, iš kurių Kriaucevičius ir Ga
šlūnas daro gražius tolimus meti
mus. “Kovas" didele sparta ir gra
žiais sviedinio perdavimais vienu 
metu veda nete 10-čia taškų savo 
naudai. Pirmojo puslaikio pabai
goje, atrodo, nuovargis pakerta 
koviečius ir priešas daro kartais 
visai laisvus metimus. Puslaikio 
rezultatas — 30:30.

Antrojo puslaikio pradžioje per 
kelias minutes priešas, nesutikda
mas didesnio koviečių pasiprieši
nimo, daro eilę metimų ir žaidi
mo vedimą perima i savo rankas. 
Prieš rungtynių pabaigą koviečiai, 
parodydami eilę gražių praėjimų, 
dar bando santykį lyginti, bet 
tas jiems nepasiseka ir pralaimi 
64:50.

žvelgiant į šių rungtynių pa
sekmę ir pralaimėjimą, tenka rim
tą priekaištą padaryti komandos 
vadovui Koženiauskui ir kapitonui 
Gasiūnui. įdomu, ką vadovas gal
vojo pastatydamass puolėją žaisti 
gynimo pozicijoje, kai tuo tarpu 
puolikai, patys prašydamiesi dėl 
nuovargio pakeičiami, nebuvo pa
keisti? Antram puslaiky, neužden
giant augštojo priešo gyniko, ku
ris vienas padarė eilę metimų, va
dovo pareiga buvo pakeisti priešo 
žaidėjų dengimą, bet nelaukti kol 
santykis pakils iki penkiolikos taš
kų priešo naudai Kapitonas, Ma
tydamas savo vyrų nuovargį ar 
pakrikimą, pats turi imtis inicia
tyvos akštėje, paimdamas minu
tės pertrauką. Karščiavimasis ir 
nervavimasis niekad nepadėjo ir 
nepadės, bet tik žaidimą sugadins.

Nors šios rungtynės ir buvo 
pralaimėtos, bet žaidimas, ypatin
gai pirmame puslaiky, buvo labai 
gražus. Taškus pelnė: Kriaucevi
čius 14, Gasiūnas 12, vasaris 11, 
šutas 6, Gečiauskas 5, Baikaus- 
kas 2.

I ★ Lietuva Stockholmo šachmatų 
olimpiadoje 1957 metais labai ge
rai pasirodė ir iš 19 valstybių lai
mėjo VU vietą. Lietuvos rinktinę 
sudarė: V. Mikėnas, P. Vaitonis, 
I. Vistaneckis, M. Luckis ir L. 
Abromavičius, šias pirmenybes 
laimėjo JAV su 54i : 17š taškų. 
Lietuva surinko 411 taško, nuga
lėdama Italiją, Belgiją, Norvegiją 
ir Škotiją po 4:0, Latviją 31 : i, 
Daniją 3:1, Jugoslaviją ir Estiją 
21 : 11. Lygiomis sužaidė su ant
rosios vietos laimėtoja Vengrija, 
taip pat su Švedija, Anglija ir 
Suomija po 2 : 2.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI | TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ".

NAMELIAI MANO MIELI, 
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI-

- MĖS, 
KAIP PO JŪSŲ STOGU —
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

COSMOS’ 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
Paskutinė proga išsiųsti siunti
niu* KALĖDOMS: 3-čio rugsėjo 
laivu!
Nelaukite paskutinės dienos — at
neškite ar atsiųskite siuntinius 
jau dabar!

SIUNČIAME | LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JOSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu, (pakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
Vartoti daiktai nebesiunčiami.

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 21 — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. Tel. FX 2325. (Važiuoti iš 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C. 1. Tel.: MF 2370. Vai.: 11 ryto 
— 6 vak. šeštad. 9 ryto — 1 p.p.

Sekantis laivas išplaukia rugsė
jo 20 d. Siuntinius, išsiųstus šiuo 
laivu gaus gruodžio mėn. gale.

SKYRIAI:
Sydnėjuje

1. A. MAURAGI8
18 Crinan St., Hurlstone Park, 

N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak»
Sekmadieniais ir ne darbo va- 

andomis vakarais kreiptis: 82 Vic
tor Ave., Picnic Point,

2. J. STATKUS
“ROTA” Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. VaL: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

Adelaidėje
J. LAPSYS

28 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. 
(“Findon” autobusas, 12 sustoji
mas.) Valandos: darbo dienomis 
nuo 6 iki 9 vai.; šeštadieniais nuo 
ryto 9 vai. iki vakaro 7 vai.

Canberroje
A. ČEICYS

11 Davenport Street, Ainslie, Can- 
terra, A.C.T. TeL J 1072.
VaL: pirmadieniais ir ketvirtadie
niais: nuo 5 v.v. — 8 v.v. 
šeštadieniais. nuo 12 p.p. — 5 v.v. 
arba iš anksto susitarus.
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MELBOURNAS
NAMAI JAU UŽPIRKTI

Melbourne Lietuvių Namų — 
Klubo Taryba nutarė pirkti 
Richmonde buv. fabriko pastatų, 
kurj atremontavus melboumiškiai 
turėtų erdvius ir patogioje susi
siekimo vetoje namus. Pastatas 
užpirktas ir per keletą dienų pa
aiškės visi formaliniai pirkimo 
klausimai.

Rugsėjo 15 d. šaukiamas visuo
tinis Melbourne Lietuvių Namų 
— Klubo narių susirinkimas, ku
riame taryba patieks apyskaitas, 
bus aptarti namų įsigijimo reika
lai ir išrinkta nauja namų — klu
bo vadovybė. Susirinkimas įvyks 
šv. Jono parapijos salėje, East 
Melbourne, tuoj po pamaldų lietu
viams. šiuo susirinkimu susidomė
jimas itin didelis. Laukiama, kad 
jame dalyvaus ne tik klubo na
riai, bet ir visi tie, kurie bent mo
rališkai remia lietuviškų namų 
įsigijimų. Negalįs susirinkime da
lyvauti, raštu įgalioja save atsto
vauti kitų namų — klubo narį.

Koretfp.

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ

DRAUGIJOS PENKMETIS

Nors moterys nemėgsta viešai 
skelbti savo amžiaus, tačiau š.m. 
rugpjūčio mėn. 25 d. savo meti
niam susirinkime Melbourne So
cialinės Globos moterų draugijos 
narės prisipažino kartu švenčian
čios Šios draugijos gyvavimo penk
metį. Po skanių vaišių šv. Jono 
parapijos bažnyčios salėje sekė 
darbų baigiančiojo draugijos ko
miteto pranešimai ir revizijos ko
misijos aktas (praėjusių metų dar
bo apyskaita bus paskelbta spau
doje), iš kurių paaiškėjo kad 
šiais metais draugija padarė net 
per £ 900 piniginę apyvartų. Tai 
yra ne tik pasididžiavimas tuos 
pinigus surinkusioms ar “uždir
busioms” draugijos narėms, bet 
kartu ir įrodymas, kad Melbour
ne bendruomenėje artimo meilės 
ir solidarumo jausmai yrą gyvi. 
Tačiau pinigai nėra tikslus drau
gijos atsiektų rezultatų mastas. 
Jie tėra tik priemonė siekiant 
draugijos tikslo — padėti vargan 
patekusiam lietuviui. Ir kaip vie
nas iš susirinkimo svečių draugi
jų sveikindamas teisingai paste
bėjo, pranešime suminėti šioje 
srityje nuveikti darbai tegali tik 
mažų dalelę to atsiekto tikslo iš
reikšti.

Naujai išrinktasis draugijos 
komitetas 'pareigomis pasidalino 
Šitaip: D. Žilinskienė — pirminin
kė, R. Pumputienė — sekretorė, 
p. Kuncaitienė — iždininkė, E. 
šemienė — ligonių skyrius, p-lė 
Matulionytė — parengimų sky
rius.

Reikalui esant į draugijų gali
ma kreiptis šiais adresais: D. Ži
linskienė, 13 Toolangi Rd., Alph- 
ington, Vic.; arba — R. Pumpu
tienė, 1 Curtis Ave., Vatsonia, 
Victoria.

Draugijai įžengusiai į penktuo
sius darbo metus, artimo pa
galbos tarnyboje palinkėkime sėk
mės ir ištvermės.

/

LAIKRAŠTIS
KURJ EUROPOS LIETUVIAI 

GIRIA.

yra “Europos Lietuvis“. Susipa
žinkite Ir jūs ir tada peikite ar 
girkite. Bet mes nesiūlome katės 
maiše. Prisiųskite savo adresą 
(jūsų pažįstamų ar draugų) Ir 
“Europos Lietuvis“ keturias sa
vaites lankys jus nemokamai. Ad
resas: "Europos Lietuvis” admi- 
ministraclja, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, England.

PASTOGĖ
f

SYDNEJUS
PO SPAUDOS BALIAUS

“Mūsų Pastogės” spaudos ba
lius ir šiemet praėjo sklandžiai ir 
su dideliu pasisekimu. Nuotaika 
buvo puiki, tad 2 vai. svečiai skirs
tėsi labai nenoriai.

I salę, vengiant susigrūdimo, 
negalėjo patekti geras pusšimtis 
vėliau atvykusiųjų, kurie iš kalno 
nebuvo užsisakę pakvietimų.

Br. Kiveris ir Alg. Plūkas 
(akordeonų duetas) davė nuosta
biai puikių programų. Dėl nepra- 
matytų svarbių priežasčių prog
ramoj negalėjo dalyvauti Ramona 
Ratas ir Jonas Gaižauskas.

Baliuje matėsi svečių iš New
castle, Richmond©, Canberros, 
Melbourno, Coomos, Waga-Waga, 
visa kupeta iš Wollongongo ir ki
tur. •

Turtingų bufetų paruošė Cabra- 
mattos moterys. Nuoširdžiai tal- 
kavo ir visa ALB Cabramattos 
Apylinkės valdyba, o jos narys 
V. Deikus buvo pranešėju.

Svečiai gavo ir “Jūsų Pastogę” 
— specialų balių laikraštį, leid
žiamų ir redaguojamų spaudos ba
ilų dalyvių.

Loterijoje buvo Br. Kiverio ir 
Algio Pluko meniškas Vytis, p. 
Lelešienės lėlė, albumas, kepta 
antis, tortas ir butelis šampano.

STUDIJŲ VAKARAS

Sydnėjaus lietuviai studentai 
rugsėjo 14 d. 7 vai. vak., Milsons 
Point salėje, ruošia įdomų stu
dijų vakarų. Kviečiamas visas Syd
nėjaus Jaunimas ir studentų bičiu
liai.

PATIKSLINIMAS

Pereitam “M.P.” numeryje bu
vo rašyta, kad prie Tumut Pond 
užtvankos statybos susižeidė P. 
Belkus.

Nukentėjusia, šiuo metu tebesi- 
gydąs Coomos ligoninėje, redakci
jai prisiuntė laiškutį, prašydamas 
patikslinti korespondentų. Jis ra
šo, kad nors jam dar ir labai sun
ku valdyti plunksnų, bet norįs 
pranešti, kad jo pavardė yra ne 
Belkus, kaip buvo atspausta, bet 
P. Balkus, 44 m. amžiaus, ir nu
kritęs ne nuo 30 pėdų, bet nuo 40 
pėdų augščio.

Ponią
GINĄ GENIENĘ, 

tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

E.A. Alytai, R.B. JaraŠiai, L.M. MiseviČiai, 
M.N. Veikai, E.M. Labanauskai ir A. Ceičys.

Mielai Kolegei
GINAI GENIENEI,

jos tėveliui okupuotoj Lietuvoj mirus, gilių užuojautą reiškia

Šviesos Sambūrio
Canberros Skyrius.

GINĄ GENIENĘ, 

tėveliui okupuotoj Lietuvoj mirus, skaudaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Rama ir Vytas su šeima.

iHmniiiuniiiininninni!inniiniiiiiiiiiiiininnnnninniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinnniniiniiiniiininniiiiiinini!ntn

M. LUCAS & Co.
Builders & Contractors (Reg.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namų, kreipkitės tik į Lucas & Co. 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras 
darbas, geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname paskolas, 
šiuo metu turime keletą paskolų mūriniams, mediniams bei fibro 
namams, kuriomis norintieji pasinaudoti prašomi paskubėti.
Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2272 iki 9 vai. ryto 
arba po 6 vai. vak. (2 min. nuo stoties).

Pagelbėkime Skautams
Skautai vasaros atostogas pra

leidžia stovyklose, kurių įrengimui 
reikalingos lėšos: palapinės, in
dai valgiui virti, įrankiai stovyk
loms įrengti ir jose švarai palai
kyti. Iš kur skautukas-ė ims pini
gų šitoms reikmenėms įsigyti?

Jeigu kas atsimena pirmųjų Syd
nėjaus skautų stovyklų Walacia 
vietovėje, matė, kaip skautukai 
vargo skurdžiose mažose palapinė
se (ir tos buvo skolintos); jiems 
trūko indų valgiui virti neturėjo 
įrankių malkoms pjauti bei kirs
ti; trūko net kastuvų grioveliams 
iškasti. Antroje stovykloje, Ingle- 
burn, padėtis buvo kiek geresnė, 
o praeitų metų stovykloje skau
tukai jau turėjo nuosavas palapi
nes, reikalingiausius indus bei ke
letu įrankių.

Sydnėjaus skautų šeimai didė
jant — didėja ir išlaidos stovyk
lų išlaikymui. Skautų tėvų komi
tetas, pereitais metais buvo suren
gęs skautų bičiulių pobūvį, į ku
rį apsilankė daug skautų bičiulių 
ir pobūvis davė gražaus pelno. 
Pelno dalis, apie £ 100, buvo iš
leista naujoms palapinėms pirkti, 
o dalis palikta “juodai dienai”. 
Skautų bičiulių vakaras parodė, 
kad bendruomenė jautriai rūpinosi 
skautais ir teikia jiems reikalin
gų paramų.

Šiuo metu platinami skautų bi
čiulių vakaro kvietimai. Skautai 
vėl kreipiasi į mus prašydami 
juos paremti. Skautų Tėvų Komi
tetas žiūri toliau į ateitį ir tikisi, 
kad surinkęs daugiau lėšų pajėgs 
užpirkti skautams stovyklavietę.

Nuo mūsų visų priklauso skau
tų gerovė — apsilankę į skautų 
bičiulių vakarų palaikysime juos 
moraliai, o drauge suteiksime ir 
materialinę paramų.

Sydnėjaus Skautų Tėvų
Komitetas.

STEIGIA ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGĄ

Okupuotoje Lietuvoje atskiros 
žurnalistų sąjungos ilgų laikų ne
buvo. žurnalistai priklausė tik 
atitinkamoms profesinėms sąjun
goms. Dabar Vilniuje yra sudary
tas “Tarybų Lietuvos žurnalistų 
sąjungos organizacinis biuras”. Į 
jį įeina: Karosas (pirmininkas), 
Kulikauskas, Bieliauskas, Zenke
vičius ir kt.

METRAŠČIO
KONKURSAS

ALB Krašto Valdybos posėdyje, 
Australijos lietuvių metraščio re
daktorius supažindino valdybos 
narius su metraščio planu ir pa
ruošiamaisiais darbais.

Susitarus su Krašto Valdyba, 
skelbiamas Australijos lietuvių 
metraščiui pavadinti konkursas — 
norima surasti tinkamą terminą, 
kuris eitų tituliniu pavadinimu. 
Papildomoji antraštė būtų: “Aus
tralijos lietuvių metraštis”.

Konkurso sąlygos: 1. Metraščio 
pavadinimo konkurse gali daly
vauti kiekvienas Australijos lie
tuvis. 2. Pageidaujama, kad pava
dinimas būtų vieno arba dviejų 
žodžų. 3. Asmeniui pasiūlymų 
skaičius neapribojamas. 4. Po pa
siūlymu konkurso dalyvis pažymi 
pavardę ir adresų. 5. Konkurso 
terminas — š.m. gruodžio 1 d.

Konkurso komisiją sudarys ALB 
Krašto Valdyba, Lietuvių Kultū
ros Fondo Australijos Valdyba 
ir Metraščio Redakcija. Pavadini
mų nuspręs balsų dauguma. Lai- 
mėjusis nemokamai gaus gražiai 
įrištą metraštį.

Siunčiant pasiūlymus adresuoti: 
Metraščio Konkursui, 21 Mazarin 
St., Herne Bay, N.S.W.

METRAŠČIO REDAKCIJA.

GEELONGAS
GEELONGO LIETUVIAMS

š.m. rugsėjo mėn. 29-d. 2 vai. 
p.p., Geelongo liet, bendruomenės 
namuose, šaukiamas visuotinis su
sirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Susirinkimo pirminin
ko kvietimas, 3. Geelongo Apyl. 
valdybos pirmininko pranešimas, 
4. Bendruomenės turto įteisinimo 
klausimas ir pasiūlymai tuo rei
kalu, 5. Klausimai ir sumanymai, 
6. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
visi Geelongo lietuviai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

ATŽALOS TEATRAS

CANBERRO J E
š.m. rugsėjo 21 d., Canberros

Universiteto Koledžo salėje stato

Vyt. Alanto 3. ▼. komediją

Visuomenės Veikėjai
REŽISIERIUS ST. SKORULIS

Bilietai (10 ir 12 šil.) iš kalno 
gaunami pas N. Volkų, vaidinimo 
dienų — įeinant į salę. Vaidinimas 
pradedamas 7 vai. vak.

REMKIME SKAUTUS
SKAUTŲ BIČIULIŲ VAKARAS

š.m. rugsėjo mėn. 21 d. Syd
nėjaus Skautų Tėvų Komitetas 
ruošia Bankstowne, Protestant 
Hall, skautų bičiulių vakarą.

Meninei ir Inksmajai daliai va
dovauja E. Dryža. Vakaro daly
viai turės progos pamatyti tai, ko 
dar nėra buvę Sydnėjaus lietuvių 
vakaruose.

Visus tautiečius, mylinčius jau
nimą, kviečiame gausiai dalyvau
ti ir paremti mūsų skautus.

Skautų Tėvų Komitetas.

RUGSĖJO MĖN. 14 D. (ŠEŠTADIENI), ST. MICHAEL SALĖJE, 

NORTH MELBOURNE, VYR. SKAUČIŲ DRAUGOVĖ RENGIA

ŠOKIU VAKAR A. 
< <

PROGRAMOJE: Akivaras komedija “Ponas Daktaras Skambutis” 
ir linksmi kupletai.

įėjimas aukomis. Pradžia punktualiai 19 vai.

KNYGOS JAUNIMUI
Terros leidiniai Australijos lietuviams

Grimų pasakos, gražiausių ir 
mažųjų mėgiamiausių brolių Gri
mų pasakų knyga. Iliustruota, di
desnio formato, virš 160 psl.

...................... 19/-
Jūrininko Sindbado nuotykiai, 

kaip jie papasakoti išgarsėjusioje 
arabų pasakų knygoje “Tūkstan
tis ir viena naktis”. Iliustruota, 
didelio formato...................... 13/-

Vincas Krėvė: Rytų pasakot, 
egzotiškų pasakų iš indų, persų ir 
arabų gyvenimo ir tautosakos kny
ga. Pasaka apie indą, kuriame ka
ralius laiko geriausiąjį savo vynų, 
perlas mūsų jaunimo literatūroje. 

..... .16/-
Liudas Dovydėnas: Naktys Ka- 

rališkiuoie, puiki apysaka mažie
siems apie auksinę šienapjūtę Ka- 
rališkių lankose...................... 13/-

Jurgis Jankus: Senas Kareivis 
Matatutis, apysaka jaunimui apie 
nuostabų ir nepaprastą žemaitį 
Matatutį ir apie dar nepaprastes- 
nius jo žygius...................... 21/9

Pranešimas
Sydnėjaus Lietuvių “Caritas” 

praneša visuomenei, kad šiais me
tais nuo gegužio mėn. 15 d. iki 
rugpjūčio mėn. 4 d. buvo įvykdy
tas rūbų, avalynės ir pinigų rin
kimo vajus mūsų tautiečiams Vo
kietijoje sušelpti.

Vajaus metu suaukota rūbų, 
avalynės 299 vienetai ir grynais 
pinigais £ 15.13.0.

Drabužių aukavo: p.p. Alf. Ado
mėnas, J. Bernotavičius, Gintalie- 
nė, Jablonskienė, Jarmalavičienė, 
J. Lašaitis, A. Mauragis, Sydnė
jaus Moterų Soc. Globos draugija, 
p.p. Masiokas, Mardosai, nežino
ma aukotoja, p.p. Ničajai, Obelevi- 
čiai, Pauliukoniai, Penkaitienė, Br. 
Pivoriūnas, Australų Sisters of St. 
Joseph,s convent, Camperdown, 
Ant. Šatkauskas, H. Šerkšnys, p. 
p. šcitnickai, Alf. Sidlauskas. Iš 
Newcastle (per p. B. Liūgų) gau
tas maišas drabužių.

Pinigais aukavo: £ 5.0.0 J. Jen- 
cius, £ 2.0.0 J. Abromas, po £
I. 0.0 A. Mauragis, A. Šimkūnas, 
VI. Šablevičius, J.A. J u ragi s, Pr. 
Sakalas ir K. Sccsnius, po 10 šil.
J. Gudaitis ir p, Jablonskienė; iš 
Newcastle (per p. B. Liūgą) gau- 
£ 1.13.0.

Negalima nutylėti apie vieną 
Sydnėjaus vienišą lietuvį p. Br. 
Pivoriūnų, kuris neturėdamas at
liekamų drabužių ir avalynės, nu
ėjo į krautuvę nupirko vyr. virš, 
šiltus marškinius, komplektą vyr. 
vilnonių apatinių baltinių, vyr. 
kojines, vyr. pirštines ir nosinę, 
be to, dar Kalėdinę atvirutę.

Tokia kalėdinė dovana yra rim
tas pavyzdys tiems, kurie jau se
nai atšalo ir užmiršo mūsų varg
stančius tautiečius.

Visi drabužiai ir avalynė sudėti 
į septynis maišus, užsiūti ir per
duoti St Vincent’s de Paul Drau
gijai, išsiuntimui Tėvui Bernato- 
niui į Vokietiją.

Drabužių, avalynės ir pinigų 
rinkimo vajaus vykdytojams p.p. 
Aleksandrui Ničajui ir Juozui Ber- 
notavičiui, vajaus talkautojams: 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bos atstovui p. Alfonsui Adomė
nui ir Sydnėjaus Moterų Social. 
Globos draugijos visoms narėms, 
o ypač visiems aukotojams ir au
kotojoms, reiškiu Vokietijoje li
kusiųjų tautiečių vardu gilią pa
dėką.

Kun. P. Butkus 
Sydnėjaus Lietuvių “Carito” 

Pirmininkas.

mus

Balys Sruoga: Kas bus, kas ne
bus, bet žemaitis nepražus, apy
saka apie Jonį Mažrimiuką ir apie 
tai, kaip jis 1812 m. iš Viekšnių 
Kaunan nusikraustė ir ten Napo
leonų regėjo ir kas iš to išėjo. 
Iliustruota................................... 16/-

Dr. V. Sruogienė: Lietuvos isto
rija, vadovėlis lituanistinėms mo
kykloms ir vaikams, su Lietuvos 
praeitimi susipažįstantiems na

muose........................................ 21/9

Visų šių knygų kataloginės kai
nos yra apie 30% augštesnės čia 
nurodytų kainų, šias knygas gali
ma gauti arba tiesiog leidykloje, 
adresu: Terra, 3333 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill. USA, arba pas 
leidyklos atstovus Australijoje: 
N. Butkūnų, 9 Cowper St., St. 
Kilda, Vic.; E. Stašį. 72 Canter
bury Rd., Canterbury, Sydney, 
N.S.W.; P. Lukošiūną, 1665 M 
GPO, Adelaide, S.A., arba A. Ku
bilių, 131 Crozier Ave., Adelaide, 
S.A.

ADELAIDE
KUN. DR. P. JATULIO 

IŠLEISTUVĖS
Adelaidiškiai su savo kapelio

nu, išvykstančiu metams į Euro
pą, atsisveikino rugpjūčio 25 d., 
Christies Beach lietuvių “Caritas” 
name. Nežiūrint blogo oro (lijo), 
atsisveikinimo pobūvyje dalyvavo 
apie 300 adelaidiškių. Besivaiši- 
nant skaniais, moterų draugijos 
paruoštais, užkandžiais ir alučiu, 
buvo pasakyta atsisveikinimo kal
bų.

Visi kalbėtojai išvykstantį kun. 
dr. P. Jatulį įvertino labai teigia
mai, ir apgailestavo jo netekimų. 
Tk parapinės tarybos atstovas Pr. 
Pusdešris savo kalba, kurioje la
bai jau ryškiai pasireiškė nepa
kanta kitaip, negu jis ma
nantiems žmonėms, įnešė kar
telio ir paliko tikrai nemalonų 
įspūdį, šiaip jaukaus pobūvio da
lyviams ir išvykstančiam kun. P. 
Jatuliui, kuris niekada neskirstė 
savo parapiečių į “kvalifikuotus” 
ir “nekvalifikuotus”, į gerus ir 
blogus; kuris visų pažiūrų lietu
viams buvo lygiai malonus ir ob
jektyvus.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vardu atsisveikino Ig. Taunys. 
Puikių, visus maloniai nuteikusią 
kalbą pasakė rašytojas Pulgis 
Andriušis (tikėkmės, kad jis tos 
kalbos mintimis pasidalins ir su 
“M.P.” skaitytojais, nebuvusiais 
išleistuvėse).

Kun. dr. P. Jatuliui nepapras
tai sklandžiai ir nuoširdžiai atsi
sveikinus su savo parapiečiais, su
sirinkusieji labai nenoriai skirstė
si į namus.

Buvęs.

Pajieškojimai
★ Felikso Rugio, s. Antano, gim. 

1912 m., gyvenusio Marijampolėje, 
jieško artimieji iš Lietuvos. Ra
šyti: J. Sirutis, Tumut Pond, Via 
Cooma, N.S.W.

★ Alfonsui Vaznoniui, gim. 
1918 m., kilusiam nuo Pandėlio, 
yra žinių iš motinos, Birutės ir 
Nijolės. Rašyti: R. Benotas, 202 
St Clarens Avė. Toronto 4, Ont, 
Canada.

★ Joną Mickevičių prašo atsi
liepti tėvas Vincas Mickevičius iš 
Kauno. Kreiptis “M.P.” Redakci
jom Taip pat prašo parašyti Jo
nas Misevičius, Regan, Ont., Ca
nada.

★ Alfonsas Čižeika, sūnus Jono, 
gimęs 1919 m. pajieškomas brolio 
iš Lietuvos. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi rašyti: J. Dau
baras, 81 Hillcrest Ave., Hurst- 
ville, N.S.W.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniakis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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