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DAR 7 METAI
PRIDĖJO 
METUS

viceprezi-

BUV. TITO DRAUGUI 
DAR SEPTYNERIUS 

KALĖJIMO
Buvusia Jugoslavijos

dentas Milovan Djilas (tark Dži- 
laa), kadaise geriausias maršalo 
Tito draugas, prieš kurį laiką bū
vu nuteistas 3 metus kalėti “už 
priešvalstybinę propagandą”. Vie
nerius metus jis jau atsėdėjo.

Dar prieš kalėjimą Džilas para
šė knygą “Naujoji klasė” (The 
New Class), kuri buvo slaptai iš
gabenta iš Jugoslavijos ir atspau
sta Amerikoje. Šioje knygoje Dži
las pasmerkė komunizmą kaip 
doktriną ir valdymo sistemą prak
tikoje. (Apie ją buvo plačiau ra
šyta MP. Red.).

Ryšium su šios knygos pasiro
dymu, jam buvo iškelta nauja by
la, taip pat už “priešvalstybinę 
veiklą”. Pereitą savaitę teismas 
Džilui “prikirpo” dar septynerius 
metus. Teisėjas pridūrė, kad bai 
gus bausmę, Džilui po to penke- 
riems metams atimamos visos pi
lietinės teisės.

Londono Methuen leidykla pra
neša, kad kita Džilo knyga “Land 
Without Justice”, bus pradėta 
spausdinti ateinančių motų prad
žioje. Joje autorius kalba apie sa
vo jaunystę. Tai biografinė knyga, 
kuri taip pat pažeria daug 
karčios teisybės Jugoslavijos 
valdovams.

Milovan Djilas savo laiku buvo 
pramatytas Jugoslavijos preziden
tu, kaip Tito įpėdinis. Jis buvo vi
ceprezidentas, parlamento pirmi
ninkas ir Jugoslavijos komunistų 
partijos centro komiteto sekreto
rius. Paskui jis pasipirešino Ti
to politikai, buvo išmestas iš par
tijos ir pasodintas į kalėjimą, iš 
kurio mažai vilties greitai išeiti 
laisvėn.

Demonstravo Varšuvos 
Studentai

Varšuvos 
studentų 
uždaraus

“SPUTNIK“ KELIAUJA APLINK ZENE
Jau seniau kalbėta, kad netoli

moj ateity būsią įmanoma paga
minti raketas, kurios atsiplėš nuo 
žemės traukos ir galės keliauti 
erdvėse, kaip ir daugelis dangaus 
kūnų. Kalbėta ir apie dirbtinį že
mės palydovą. Prieš kurį laikų 
buvo skelbta, Jog Amerika ir Sov. 
Sąjunga tokius žemės palydovus 
gaminančios, bet niekas nesitikėjo, 
kad jau toks žemės satelitas bū
tų pagamintas. Be to, tikėta, kad 
Amerika bus pirmoji.

Sovietų pagamintas žemės paly
dovas Iššautas spalio 4 d. Apie šį 
istorinį įvykį Maskvos radijas 
pranešė tos dienos vakare. Pasau
lio akys nukrypę į erdves.

žemės satelitas, pavadintas 
Sputnik vardu, yra 22,5 colio 
skersmenyje, sveria 184 svarus, 
keliauja 18.000 mylių per valan
dą, skrenda apie 560 mylių virš 
žemės, aplink žemę apkeliauja per 
J.35 vai. Jame įrengti 2 radijo 
transmiteriai ir kiti tochniški prie
taisai, įgaliną žemės gyventojus 
susimedžioti davinių iš stratosfe
ros. Satelito amžius nėra ilgas. 
Manoma, ilgiausiai Jis gali išsilai
kyti erdvėje apie 3 savaites. Bet 
gali sudilti ir per keletą dienų. 
“Sputnik” kelis kartus buvo ma
tyti Ir virs Australijos. Kartais 
jis buvo panašus į keliaujančią 
žvaigždę, kartais lyg prie augštai 
skrendančio turbininio lėktuvo 
“nosies” judanti šviesa.

SOVIETŲ SĄJUNGA PASIGAMINO IR PALEIDO Į ERDVĘ PIR
MĄJĮ PASAULYJE DIRBTINĮ ŽEMĖS PALYDOVĄ, KURIS KE
LIS KARTUS PRASKRIEJO IR VIRŠ AUSTRALIJOS ŽEMYNO. 
ŠIS NAUJAS IŠRADIMAS VIENIEMS SUKĖLĖ DIDELĮ DŽIAU
GSMĄ, KITIEMS NUSTEBIMĄ, TRETIEMS BAIMĘ. MASKVOS 
PRESTIŽAS SUSTIPRĖJO IR KREMLIUS ŠĮ ĮVYKĮ PUIKIAI IŠ- 
NAUDOJA PROPAGANDINIAMS TIKSLAMS.

paimti tarptautinėn kontrolėm
JAV-bių užsienių reikalų minis, 

teris Dulles, po pasikalbėjimo su 
prezidentu Eisenhoweriu pareiškė, 

. kad Amerika sutinka pradėti pasi
tarimus, tačiau tik tarptautinio 
susitarimo keliu. Kitais žodžiais 
tariant, erdvės apvaldymo konfe
rencija turėtų būti pavesta Jung
tinėms Tautoms, kaip yra buvę su 
Vengrijos klausimu ir kitomis pa
saulinėmis problemomis. Dulles no
ri sovleteus įtikinti, kad žemės sa
telitai turėtų tarnauti “tik taikos 
tikslams”.

Kaip Reaguoja Pasaulis
Pirmasis įspūdis buvo pritren- 

kiantis. Tik vienur šitai sutikta 
santūriau, neparodant tikrojo jau-1 
smo; kitur pasireiškė paniškas su
sirūpinimas; trečiur — nesulai
komas entuziazmas. Toks Indijos 
ministeris pirmininkas Nehrus 
“Sputniką” pasitiko maždaug ši
tokiais žodžiais: Šis išradimas tiek 
reikšmingas, kad visi ikšioliniai 
moksliniai atsiekimai galima paly-

Naujas Kremliaus Tonas
Kaip bevertintume “raudonojo 

mėnulio“ patekėjimą, bet negali
me paneigti fakto, kad sovietiniai 
mokslininkai čia aplenkė vakarie- 
tinius. Jeigu iš žemės satelito kol 
kas karinė nauda nėra aiškiai ap
čiuopiama, tai propogandiniu po
žiūriu šis įvykis didžiai naudinga? 
Maskvai. Dabar visi, kurie abejojo 
dėl sovietų pažangos ir jėgos, tiki, 
kad jei jie nepralenkė technikoj 
Vakarų valstybes, tai jas pasivi
jo. Gi, žmonės, aiškiai dar neap
sisprendę, dažnai inkstą stipres
niojo pusėn, šitai tad puikiai iš
naudoja Kremliaus bosai. Pavyzd
žiui Chruščevas pradeda kalbėti 
tokiu tonu, tarsi jo rankose būtų 
pasaulio likimas. Jis spaudos kon

ferencijoje pareiškė, kad visi bom
bonešiai šiandien galima mesti į 
ugnį, nes tarpkontinentinių rake
tų gadynėje jie pasidaro bever
čiais. čia pat jis pasakė, kad ka
ro kurstytojai (suprask vakarie
čiai) dabar bus priversti priimti 
Sov. Rusijos iššūkį dėl “taikių 
varžytynių”. Chruščevas šiandien 
kalba daug ir mėgina sudaryti įs
pūdį, jog Sov. Sąjunga, nors ir 
galėtų sunaikinti savo priešus, bet 
trokšta taikos ir kovoja dėl taikos. 
Atrodo tikra, kad Sov. Rusijos va
dai, po savo mokslininkų laimė
jimo skėčiu, mėgins užsitikrinti 
vadovaujančias pozicijas pasaulio 
politikoj.

Betgi baimintis, kad mums be
miegant iš žemės satelito staiga 
pradės byrėti atominės bombos, 
kol kas netenka. Nors raudonojo 
mėnulio patekėjimas teikia naujas 
galimybes ir naujų rūpestį.

KITI KITAIP MANO

Dėl Chruščevo pareiškimo, kad 
bombonešiai karo atveju netiks pa
naudoti, ir juos galima lengva 
širdžia jau dabar mesti i ugnj, ar
ba sukrauti j muziejų, Amerikos 
kariniai ekspertai sako, kad tai 
tėra tik vieno Chruščevo nuomo
nė. Jie jo pareiškimus vadina 
‘‘psichologine propaganda".
vSpn k-jT

i SATELITAS
Ir Generolas Blagonravov

Tuo metu, kai sovietų žemės sa
telitas pradėjo kelionę aplink že
mę, į Vašingtoną atvyko raudono
sios armijos artilerijos generolas 
leitenantas A. Blagonravov. Jis 
atkeliavo ne kaip karininkas, bet 
kaip Sovieteų Sąjungos mokslinin
kas, sykiu su kitas pasaulinio var
do mokslininkais, į tarptautinę ra
ketų specialistų konferenciją. Jis 
vadovauja sovieetinių mokslininkų 
delegacijai. Pereitais metais tokiai 
delegacijai Jis vadovavo Paryžiu
je.

Žinovai teigia, kad gen. Blagon
ravovas yra vienas žymiausių ra
ketų specialistų pasaulyje. Spėja
ma, kad jis yra vienas pagrindi
nių mokslininkų, dalyvavusių tarp
kontinentinių raketų ir žemės pa
lydovo išradime ir projektavime. 
Manoma, kad Jis, greičiausiai, yra 
vyriausas šio projekto direktorius.

Kai jis dalyvauja mokslininkų 
konferencijoje, jis veik nieku ne
primena karininko, bet daugiau 
panėši į profesorių. Dabar jam 
apie 63 m«<ai amžiaus, šviesia

plaukis, be perstojo rūkąs rusiškas 
cigaretes.

Sovietų karinę technikos aka
demiją baigė 1930 m. Jau 25 metų 
amžiaus buvo pakeltas majoru ir 
dirbo aviacijos ir artilerijos gink
lavimo srityje. Po trijų metų lai
mėjo Stalino premijų už savo 
knygą ginklavimosi srityje. Praei
to karo metu vadovavo Sovietų 
artilerijos akademijai.
• Iš Vašingtono (A.A.P.) prane
ša: “Rusija, po žemės satelito, gal 
net netrukus, praneš apie atomi
nės jėgos varomą traukiniu loko
motyvą ir panaudojimą saulės, 
energijos elektros gamybai”.

ATEITIES SVAJONĖ
žymus anglų astronomas, Sir 

Harold Spencer Jones, “New Sci
entist” žurnale paskelbė straipsnį, 
kuriame rašo, kad “praeis genera
cijos, kul žmogus galės pasiekti 
mėnulį”.

Toliau jis aiškina, kad jeigu 
žmogus ir pasiektų mėnulį, tai jis 
negalės sugrįžti atgal į žemę. Jis 

' mano, kad žmogus niekada nekils 
už mėnulio, nebent jis per klaidą 
su savo “erdvės laivu” prašautų 
pro taikinį. Tada jis būtų pa
smerktas iki mirties klajoti stra
tosferoj”.

Jis tiki, kad netrukus bus įma
noma pagaminti mašiną, kuri pa
sieks ir nusileis ant mėnulio, ar 
skraidys aplink jį, ir pagamins 
mėnulio nuotraukų iš tos pusės, 
kurios negalima matyti iš žemės.

nusileisti 
kai kurių

Lenktynės
Nežiūrint į tai, kad 

ant mėnulio žmogui, 
mokslininkų teigimu tėra tik toli
mos ateities svajonė, pastarosio
mis dienomis, atrodo, tiesiog karšt
ligiškai ruošiamasi, kas pirma — 
Amerika ar Sov. Sąjunga pasieks 
mėnulį, štai Chruščevas pranešė 
apie pasiruošimus skristi ir nutūp
ti ant mėnulio — jau, esą, treni
ruojama net įgula pirmajam torp- 
lanetiniam laivui, kuris skris į 
mėnulį.

Prezidentas Eisenhoweris pra
nešė, kad amerikiečiai savo pir
mąjį bandomąjį žemės palydovą 
paleis š.m. gruodžiu mėn., o vi
sais reikalingais moksliniais inst- 
mentais apginkluotą — kitų metų 
kovo mėn.

Reuterio agentūra iš 
praneša apie įvykusias 
demonstracijas. Jos kilo 
studentų laikraštį “Poprostu’, ku-. ginti su akmens amžium, 
riamę aštriai buvo kritikuojamas visi tic> kurie abejoj0> ar Sov. 
stalinizmas ir aplamai nevengta | Sąjungos tarpkontinentinės rake- 

— - nėra tik propagandinis triu-
■ kas, dabar pripažįsta, jog Maskva 
' šį kartą skelbė tiesą. Taigi, So- 
• vietai pasaulį įtikino per savo sa
telitą.

Amerika, tiesa, bent išoriai, 
"Sputniką” sutiko ramiai. Prezi
dentas Eisenhoweris pareiškė, kad 

į JAV-bės turi paruušusios savo že
mės palydovą, kuris gali būti 

i kiekvienu momentu išmestas į erd
vę. Betgi JAV-bių užsienių reika- 

j lų ministerija, mokslininkai ir 
krašto gynybos vadai reiškia rim
tą susirūpinimą.

. Australijos žymus mokslininkas, 
Sydnėjaus universiteto fizikos pro
fesorius M0ssel‘ pasakė, kad Jį 
šis įvykis privertęs labai rimtai 
susimąstyti, nes tai reiškią "mums 
gyvybę ar mirtį, — laisvę ar civi
lizacijos sunaikinimą”. Maskvos 
radijas jau kalba apie pasiruoši
mus keliauti į mėnulį. Suvietiniai 
mokslininkai sako, kad “Sputnik” 
tėra tik pirmas etapas erdvės ap
valdyme. Jie mano, kad netrukus 
jų pagamintas “torplanetinis erd
vės laivas” galės nusileisti ant 
mėnulio. Atrodo, kad sovietai 
karštligiškai dirba, norėdami pir
mieji “okupuoti” kitas planetos.

“Sputnikui” sėkmingai keliau
jant aplink žemę, Sov. Sąjunga 
pasiūlė dirbtinus žemės palydovus

pasisakyti prieš komunistinį reži
mą.

Studentams susirinkus į jų ben
drabučius protesto mitingo, juos 
apsupo kariuomenė ir milicija. Va
karų spaudos atstovai teigia, kad 
milicija sudarė sąlygas, jog stu
dentams buvo užkirstas kelias ra
miai išsiskirstyti. Milicininkai 
prieš studentus panaudojo gumi
nes lazdas ir ašarines bombas. 
Studentai milicininkus apsvaidė 
akmenimis, pagaliais ir kitokiais 
jiems prieinamais įrankias. Mili
cija elgėsi žiauriai ir beatodairiš
kai daužė studentus ir prašalai
čius. Nukentėjo užsienio ir lenku 
žurnalistai. Gerokai apkūlė ir "The 
Times” atstovų Peter Isac.

Varšuvos studentų maistas, ne
žiūrint grųsinimų ir areštų, truko 
keletą parų.

DULLES KALBĖJOSI SU 
GROMYKU

Iš Vašingtono parnešama apie 
įvykusį pasikalbėjimų tarp JAV 
ir Sov. Sąjungos užsienių reika
lų ministerių. Būvu paliesti Vid. 
Rytų, nusiginklavimo ir kiti klau
simai. Abu ministerial pareiškė, 
kad pasikalbėjimas buvo naudin
gas ir įgalino išsiaiškinti rūpimus 
klausimus bei jų vyriausybių pa
žiūras.

GERESNIS GYVENIMAS VIS DAR ATEITY
Pasakos apie klaidas, liaudies draugus ir priešus, 
tarybines papūgas ir kitokius keistus dalykus.

dėl kolūkiečių, visų žemės ūkio 
darbuotojų materialinio suintere
suotumo žemės ūkio produktų ga
mybos didinimu”. Kaip matyti, 
Chruščevas visų kaltę už žemes 
ūkio atsilikimų nori suversti ant 
negyvojo Stalino, tuo tarpu galė
tų būti visiems aišku, kad kalta 
pirmoje eilėje buvo pati sovietinė, 
kolchozinė sistema, su Stalinu ar 
be Jo, su Chruščevu ar be jo.

reikšmę.
pasisakė

pastarais

Chruščevas savo prakalbose pa
staruoju metu atvirai pripažino, 
kad jo paskelbtos ūkinės reformos 
pačioje Sovietų Sąjungoje susilau
kė kritikos ir pasipriešinimo. ‘Ne 
visi sutinka su manim tuo klausi
mu (ūkinių reformų klausimu). 
Vieni tiesiog tai pasakys, o kiti 
gali nutylėti”. Girdi, kai buvęs 
sprendžiamas plėšininių žemių 
įsavinimo klausimas, taip pat ne 
visi supratę to reikalo 
Taip ir dabar “kai kas 
prieš šį dalyką”.

Daug dėmesio partija
metais skirianti žemės ūkio klau
simams. “Jūs žinote, kokioje sun
kioje būklėje jie buvo prieš kele
rius metus”, pasakė Chruščevas. 
“Kodėl mūsų žemės ūkis ilgą lai
kų rimtai atsilikdavo?” — klausia 
Chruščevas ir čia pat mėgina į jį 
atsakyti: “Todėl, kad niekas ne
norėjo kaip reikiant išnagrinėti 
padėtį vietose. Stalinas, kaip yra 
žinoma, niekur neišvykdavo, su 
žemės ūkio darbuotojais nesitor- 
davo, vietinių darbuotojų balso ne
siklausydavo, o žmonės, kuriems 
jis pavesdavo centre stebėti žemės 
ūkį, paslėpdavo nuo jo stambius 
trūkumus, dumdavo akis. Buvo 
šiurkščiai pažeidžiamas principas

NET CHRUSCEVO PUSSESERĖ 
KERTA OBELIS

Kad čia kalta pati sovietinė sis
tema, matosi ir iš šio Chruščevo 
papasakoto atsitikimo su jo paties 
pussesere. Netrukus po karo pa
baigos jis buvęs nuvykęs į gimtąjį 
kaimą ir užėjęs pas pusseserę.

“Tu turi puikias obelis”, tarė 
Chruščevas pusseserei. O toji jam 
atsako:

“Rudenį jas nukirsiu”.
“Kodėl?”, paklausė Chruščevas.
“Tenka mokėti didelius mokes

čius. Nenaudinga turėt sodą”.
Chruščevas papasakojęs Ir Sta

linui, kad kolūkiečiai korta sodus, 
bet Stalinas jį tik išbaręs. Duoda 
Chruščevas dar ir kitą pavyzdį, 
kuris taip pat turįs pavaizduoti 
Stalino atitrūkimą nuo gyvenimo,

o tikrovėje parodo ir visos sovie
tinės kolchozinės sistemos netin
kamumų. Buvę iš miestų siunčia
mi tūkstančiai žmonių bulvių kas
ti (Taip darė ir Lietuvoje). Tuo 
tarpu patys kolūkiečiai nekasdavo 
bulvių. Kodėl jie nenorėjo kasti 
bulvių? Chruščevas atsako: ‘To
dėl, kad už bulvių paruošas mokė
jome labai žemas kainas. Vien 
bulvių pristatymas į paruošų pun
ktų kolūkiui atsieidavo brangiau, 
negu jis gaudavo už bulves”. Kai 
laisvojo pasaulio lietuvių spauda ir 
radijas šitokį Lietuvos kolūkiečių 
išnaudojimą iškeldavo ir pasmerk
davo, Lietuvos sovietinė spauda 
piktinosi, girdi, esą šmeižtai, kas 
rašoma apie Lietuvos žemės ūkio 
būklę. O dabar pats “vadas” 
Chruščevas visai viešai prisipaži
no,* kaip sovietinis režimas išnau
dojo dirbančiuosius kolchozuose.

“GERESNIS GYVENIMAS” VIS 
ATEITYJE IR ATEITYJE

Chruščevas savo prakalbose jau 
ištisus metus verčias viešais pro
pagandiniais pažadais. Bet metai 
eina ir realybė tiems pažadams 
neatitinka. Sovietų Sąjungos gy
ventojai geresnio gyvenimo vis dar 
nesusilaukia, nors, anot paties 
Chruščevo, tas geresnis gyvenimas 
turėtų pasireikšti tuo, kad “žmo- 

(Tąsa 2 psl.)

• Didž. Britanijos vyriausybė, 
iškilus svaro nuvertinimo pavojui, 
jam gelbėti pakėlė valstybinio 
banko procentų iki 7. Tuo norėta 
paskatinti taupumų ir suvaržyti 
išlaidumų.

• Sulaukęs 81 m. amžiaus mi
rė garsusis suomių kompozitorius 
Jean Sibelius.

• Dėl nesveikatos atsistatydi
nus N. Zelandijos min. pirminin
kui S. Roland, jo vieton išrinktas 
TZ.J. Holyoake.
• Norvegijos parlamento rinki
muose iš trijų turėtų parlamente 
vietų komunistai dvi pralaimėjo. 
Darbo partija, kuri parlamente 
turi daugumų, pravedė didesnį ats
tovų skaičių. Konservatoriai pra
rado 1, krikščionių demokratų 
partija 2, socialistai laimėjo 5, 
žemdirbių partija turės tų patį 
atstovų skaičių.
• Sir Percy Spender, buv Austra
lijos užsienių reikalų ministeris 
pastaruosius kelerius metus Aust
ralijos ambasadorius Vašingtone, 
išrinktas Tarptautinio Teismo tei
sėju.

P. Spender, 60 metų amžiaus, 
yrabaigęs Sydnėjaus universitete 
teisę. Kaip šio teismo teisėjas į 
metus gaus 20.000 dolerių ir žy
mias sumas įvairių priedų pavi
dale.
• Reu teris praneša, kad netoli 
Fayal salos Azoruose, povandeni
niu! ugniakalniui išsiveržus, pra
dėjo formuotis nauja sala, kuri 
turi 600 jardų diametro ir iškilo 
60 pėdų virš vandens paviršiaus.
• Buvo apskaičiuota, kad nume
tus atominę bombų II Pasaulinio 
karo metu HirofilmoJ (Japonijoj) 
žuvę apie 80.000 žmonių. Dabar 
šio miesto vadovybė skelbia, kad 
1945 m. numestoji atominė bom
ba pareikalavusi apie 240.000 
žmonių gyvybių.

J
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ž MOŠŲ PASTOGĖ

RAŠO

- Pulgis Andriušis

(PASKAITA, KURĮ TAIP IR U-| 

KO NEPASKAITYTA PER AU
TORIAUS 50 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMĄ) .

KAS YRA GROŽINĖ LITERATŪRA?

FAKTAS, kad smėlio laikrodis 
atpila žmogui penkias dešimtis nė
ra joks jo asmeninis nuopelnas. 
Amžiaus metai tai nėra geri dar
bai, sukurti veikalai arba pinigai, 
apie kuriuos sakome: juo daugiau 
tuo geriau! Metai taip pat nėra 
auksas arba vynas, apie kuriuos 
sakome: juo senesnis tuo geres
nis!

Nusigandau tad gi, kai mūsų 
bendruomenės valdyba pranešė 
apie šiandienykštes iškilmes. Išt 
vilkti žmogų nuogai ir pastatyti 
scenoje prieš publiką, kad kiek
vienas savo mintyse turėtų progos 
mesti akmenį, atsiteisdamas už jo 
negerus žodžius, išsišokimus ir 
kampuotus veiksmus, atliktus silp
nybės akimirką, nuolatos vienas 
kitam mindžiojant kulnus nedide
liame Adelaidės kaime.

Tiktai gavęs iš bendruomenės 
pirmininko tvirtą pažadą, kad ši 
vakarą bus svarstomi no visi 
iš ei lxė s mano dar
bai, o tik tam tikra nedi
delė jų dalis, sutikau 
stoti čia jūsų akivaizdom T a 
nedidelė mano darbų 
dalis yra 1 i t e r a t ū r i- 
n ė. Apie literatūrą čia ir norė
čiau prasitarti, atsidėkodamas už 
išklausytas malonybes.

— ★ —

Kas gi yra toji žmogaus dvasi
nė veikla, kurią vadiname grožine 
literatūra? Romanai, apysakos, ke
lionių aprašymai, biografijos, fel
jetonai, atsiminimai, vadinasi, pro
zos veikalai, kur autoriaus stilius 
turi lemiamos reikš
mės. Grožinės literatūros var
das buvo įvestas atsiriboti nuo 
tiksliųjų mokslų raštijos, kur au
toriaus stilius neturi 1 e- 
miamos reikšmės. 
Tuo pačiu kirčiu mes atsiribojam 
ir nuo kriminalinės — pornogra
finės raštijos, kur autoriaus sti
lius neturi lemiamos rei
kšmės.

Iš šios sausos enciklopedinės 
apibrėžties mes jau nugirstam, 
kad grožinėj literatūroj pirmuoju 
smuiku groja patsai kūrėjas — 
žmogus, vadinasi, ši dvasinė veik
la glaudžiau už visas kitas yra su
sijus su žmogum, kaip tokiu.

Kur mes gaunam daugiausiai: 
žinių apie gyvą žmogų ? Teologijo-' 
je jisai blaškos įspraustas tarp ! 
šventumo ir prakeiktume, tarp an-' 
gėlo ir gyvulio; etikoje jisai tėra* 
bylos numeris universalinių nor-' 
mų lentynoje; filozofijoje jisai tik; 
dulkė visatos sąrangoje, visa ap-' 
rėpiančių sistemų kalinys; psicho-j 
logijoje — jisai lyg laikrodžio ma
šinerija išnarstytas į tariamas psi
chines sudėtines daleles; fiziologi
joje — jisai įvairių organų ir jų 
funkcijų pundelis; sociologijoje — 
mažiausia nedaloma visuomeninė 
ląstelė; politikoje — dar viena 
balsavimo kortelė.

Tik grožinėj literatūroj žmogus 
yra ponas savo namuose. Ne ko
kios sistemos privežtas vabalėlis, 
ne tam tikrų organų ar audinių 
rinkinys, ne funkcija, ne universa
linių principų auka, bet tik žmo
gus: štai, jis vaikščioja, neapken
čia, meldžiasi, kuria ir griauna 
stabus, kenčia priespaudą, myli, 
žmogus didybėj, žmogus menky
bėj, žmogus padangėse, žmogus 
padugnėse.

Tik čia mes pasisemiam žinių 
apie žmogų, visą žmogų, pilną 
žmogų ir tiktai žmogų.

Skaitydami angliškuose kraštuo. 
se taip mėgiamus kaubojinius — 
kriminalinius — pornografinius 
romanus, mes pasisemiam žinių 
apie tam tikrus žmogaus polin
kius, kaip antai, peštukiškumą, 
galvažudystę, gašlavimą. Tai — 
vienašališkas žmogaus vaizdavi
mas, svetimas grožinės literatū
ros prigimčiai šie gyvuliniai žmo
gaus pradai yra giliai įsibrovę net 
į anglosaksų, ypač Amerikos gro
žinę literatūrą. Panašiai, kaip ke-

lis šimtmečius Europoje siautėjęs 
literinis romanas, kuris išsigimė 
į nesąmones dėl to, kad vaizdavo 
ne visą žmogų, bet tiktai jo kla- 
jūniškus polinkius.

Bolševikinė ir apskritai diktatū
rinė literatūra vaizduoja žmogų 
tokį, koks jis turėtų būti, užvilk- 
dama jam geležinius potvarkių 
marškinius, nesėkmingai bandyda
ma sukurti partinį popierinį did
vyrį, kurio gyvenime iš viso nėra. 
Kraštutiniai vienašališkas žmogus 
(jeigu jį taip iš viso galima būtų 
dar vadinti) privedė jų literatūrą 
j tokį šleikštu vienodumą, kokio 
dar kūrybos istorija nėra mačiu
si. Laisvoje knygų rinkoje bolše
vikinių laureatų literatūrą nukon
kuruotų tučtuojau pats papras
čiausias Vakarų Europos krimina
linis šlamštas.

Sektantiškos linkmės knygos 
taip pat save išbraukia iš groži
nės Iteratūros, nes čia vaizduoja
mas nepilnas, bet pasaulėžiūrinis,
grupinis, specialus, mažuminis, 
partizaninis žmogus. Kas atsitik
tų, jeigu staiga pasipiltų rinkoje' 
romanai, kurių veikėjai būtų espe-- 
r antininkai, filatelistai, arba gy
vulių globos draugijos ponios? Ar
ba, sakysim, dėl ko rašytojai ne
sukūrė genialių veikalų apie mi- 
lionierius arba sportininkus? Dėl 
to, kad milionierius jau beveik nė
ra žmogus, bet tik pinigų dirbimo 
mašina ir kaip toks literatūrai vi
siškai bergždžias objektas. Sporti
ninkas yra tiktai futbolo spardy
mo automatas, taip pat tik negyva 
rašytojui medžiaga. •

Neminėdami ilgos lotyniškos pa
vardės, prisiminkime čia vieną mū
sų gėlųjų vandenų parazitinį gy-

i vį. Savo gyveniminės raidės pra
džioje jisai tikras nepriklausomas 
individas, šmaikščiai uodegėle 
pliauškindamas plaukioja ežere, 
jieškodamas sau maisto, persekio
damas silpnesnius, nešdamas mui
lą nuo stipresniųjų vandens kai
mynų. Bet štai, jisai vieną gražią 
dieną įsisiurbia savo čiulptuvu į 
karosos arba karpio kūną ir ima 
čiulpti jo kraują. Suradęs tokias 
lengvas pragyvenimo sąlygas, šis' 
parazitinis gyvis ilgainiui pameta 
savo šmakščią uodegėlę ir kitas 
galūnes, o savo vidinius organus 
taip pakeičia, jog pasilieka tik 
vienas vamzdis žuvies kraujui 
srėbti. Žuvis, gavusi pašonėje tokį 
pensininką, pradžioje stengiasi juo 
atsikratyti, bet, pamačiusi, jog 
tai tuščios pastangos, daro tai kas 
galima: savo svečią apvelka plas
tikine plėve, kad jisai, tabaloda- 
mas, netrukdytų jai laisvai plau
kioti vandenyje, štai, parazitinis 
gyvis galutinai nustoja savo as-
menybės, atsisako judėjimo, regė
jimo priemonių ir tampa tik krau
jo gėrimo maišeliu.

šituo keliu eina visi sektantai, 
visas žmogaus funkcijas paauko
ję vienam kuriam specialiam po
linkiui, tam tikram instinktui ar
ba aistrai.

Grožinei literatūrai svarbu žmo
gus, visas žmogus, ir tiktai žmo
gus.

šitaip pasiruošę, mes dabar pa
lankiai priimame vieną didžiau
sių pasaulio, Ferdnand Brunetiere, 
grožinės literatūros kritiko apta
rimą. Jis sako:

— Juk mes visi gerai žinome, 
kad tik per savo literatūrą tau
tos pilnutinai įsisąmonina, kas

yra jų tikroji esmė.
Pagyvenę beveik dešimtmetį šio

je mūsų Australijoje, sakome: 
girdi, va, dabar tai jau visiškai 
tobulai pažįstam australus! Atpy- 
lę savaitinę prakaito duoklę Ma
monai, prie alaus stiklo kožkodėl 
vis dar keičiam savo nuomonę, vis 
nauji ir nauji australo prigimties 
bruožai mums prasiskleidžia. Kar
tais svečiuose net gi prasitariam:

— O vis dėl to esama ir neblo
gų australų!

Vaizduokimės, jog dabar staiga 
grįžtam Lietuvon, sutinkam seną 
pažįstamą ir jis mus prašo apibū
dinti, kas per sutvėrimas tas aus
tralas. Matau, lyg jau ten būčiau, 
kuo viskas baigtųsi: vienas būti
nai imtum peikti, kitas — girti, 
trečias — kolioti, ketvirtas — me
luoti, o po to visi imtum vienas 
kitą plūsti už melavimą ir baig
tum muštynėmis. O mūsų senam 
pažįstamam, kuris niekuomet ne
buvęs Australijoj, pasidarytų dar 
neaiškiau, kas tas australas.

Vietos spaudoje dažnai skaitome 
straipsnius, kur australai patys 
bando nusakyti, koki jų esminiai 
tautiniai bruožai. Ir visi rašeivos, 
kaip paprastai, baigia svarstymus 
kokia nors nuvalkiota išvada, kaip 
pavyzdžiui, australas gyvena ir 
kitam duoda gyventi, arba, aust
ralas yra toks žmogus, kuris dau
giausia išgeria alaus. Vadinasi, ne
žino ir jie patys.

Dar linksmesnis teatras, kai sve
timšalis bando aptarti kitos tau
tos esmę. Neseniai skaičiau pran
cūzo dr. Texier knygą, pavadintą: 
“Ar anglai iš viso yra žmonės?” 
Ramiam anglui skaitytojui, žino
ma, toki išguldinėjimai sukelia tik

.VIS DAR
(Tąsa iš 1 psl.)

gus būtų laisvas pilietis, kad jis 
dirbtų ne išnaudotojams, o sau, 
turėtų pakankamai visko, ko jam 
reikia kultūringam ir pasiturin
čiam gyvenimui”. Visiems, turbūt 
ir pačiam Chruščevui aišku, kiek 
toli dar Sovietų Sąjungos piliečiai 
nuo to “geresnio gyvenimo”.

Norėdamas numalšinti visuotiną 
Sovietų Sąjungos gyventojų nepa
sitenkinimą negerėjančia padėtim, 
Chruščevas savo prakalboje pas
taruoju metu paberia dar naujų 
pažadų. Sovietai artimiausiu me
tu būsįą įgalinti pereiti prie sep
tynių darbo valandų dienos. Nebe 
už kalnų esąs tas laikas, kad iš 
viso bereiksią dirbti tik šešias va
landas. “Per istoriškai trumpą lai
ką” Chruščevas siūlo išspręsti pa
grindinį Sovietų Sąjungos ekono
minį klausimą: “Pavyti ir pralenk
ti labiausiai išsivysčiusias kapita
listines šalis pagal produkcijos ga
mybą vidutiniškai vienam gyven
tojui”. šita frazė dabar tūkstan
čius kartų pakartojama ir visuose 
Lietuvos kolchozuose, o tuo tarpu 
žemės ūkis serga senomis sovieti
nėmis negerovėmis.

CHRUŠČEVUI NEBESKANUS

ATEITYJE, 
kščiai atsiskaitęs su marksizmu 
-leninizmu, kaip tai dabar daro 
Chruščevas.

“MES VERKĖME PRIE STALINO
KARSTO, BET MES JI 

GRIEŽTAI SMERKIAME”.

Keistai skamba, kai Chruščevas, 
sovietinės sistemos aiškios netvar
kos akivaizdoje, vis dar drįsta 
kartoti seną frazę: “Mes, komu
nistai, aktyvaus revoliucinio veiki
mo žmonės, mes laikome savo už
daviniu pertvarkyti pasaulį, su

kurti komunistinę visuomenę”. Bet 
tokių keistenybių pas Chruščevą 
nemažai. Kad ir jo žongliaravimas 
su “Stalino asmenybės kultu”. 
Girdi, “draugo Stalino veikloje 
mes matome dvi puses: teigiamą, 
kurią mes remiame ir didžiai ver
tiname, ir neigiamą, kurią kriti
kuojame, smerkiame ir atmeta
me”. Gerai daręs Stalinas, kai ko
vojęs su “klasiniais priešais ir jų 
agentūra partijoje — su trocki- 
ninkais, zinovjevininkais, bucha- 
rininkais ir buržuaziniais naciona
listais”. Jie esą pasmerkti teisin
gai. “šioje kovoje Stalinas atliko 
naudingą darbą”. Ir dar daugiau: 
“Mes buvome nuoširdūs pagerb
dami Staliną, kai verkėme, stovė-

NEI MARKSIZMAS

Chruščevas dar nebaigė kovos 
su “antipartine” Malenkovo ir ki
tų draugų grupe, o jau susiduria 
matomai su stipria specialistų ir 
ekonomistų opozicija. Vadina juos 
“nevykusiais mokslininkais” ir pa
našiai. “Reikia pripažinti, kad mū
sų ekonomistų ir’ filosofų tarpe 
yra žmonių, atitrūkusių nuo gyve
nimo”. Ir toliau: “Galima sutikti 
net tokių ekonomistų, kurie, kal
bėdami apie darbo užmokestį da
bartinėmis sąlygomis, naudojasi 
pavyzdžiais, kuriuos beveik prieš 
šimtą metų yra pateikęs Marksas 
savo garsiajame “Kapitale”. Girdi, 
“tokie ekonomistai negali duoti 
konkrečių pavyzdžių iš gyvenimo 
todėl, kad jie kaip reikiant nepa
žįsta gyvenimo. Tai ne teoretikai, 
o papūgos, kurios išmoko atminti
nai tam tikras frazes ir jas kar
toja. Nė skatiko nevertas toks te
oretinis darbas”. Turbūt dar nie
kad vienas žymiausių sovietinės 
hierarchijom vadų nėra taip šiur-

darni prie jo karsto. Mes esame 
nuoširdūs ir dabar... Mūsų parti
ja, visi mes griežtai smerkiame 
Staliną už tas grubias klaidas ir 
iškraipymus, kurie padarė rimtą 
žalą partijai, liaudžiai. Mes nete
kome daug dorų ir ištikimų žmo
nių, mūsų partijos ir valstybės 
darbuotojų, apšmeižtų ir nekaltai 
nukentėjusių. Daugelį iš jų mes 
jau realibitavome. Partija pasmer
kė tuos neteisingus vadovavimo 
metodus, kurie susidarė asmenybės 
kulto laikotarpiu”. Kaip galėję 
atsitikti, kad Stalinas... padarė 
tokių grubių ir sunkių klaidų? “Tai 
Stalino tragedija, daugeliu atve-, 
jų susijusi su stambiais jo asme
nybės, jo būdo trūkumais, į ku
riuos nurodė Leninas 1922 m. 
gruodžio mėnesį savo laiške par
tijos suvažiavimui. Tie Stalino trū
kumai ypač išsivystė paskutiniu 
jo gyvenimo laikotarpiu, kai jis 
ėmė šiurkščiai pažeidinėti lenini
nes partijos gyvenimo normas, 
nepaisė kolektyvinio vadovavimo 
principų, pats asmeniškai sprendė

daugelį svarbiausių partinių ir 
valstybinių klausimų, kai susilp
nėjo jo ryšiai su kadrais ir darbo 
žmonių masėmis. Padėtį sukomp
likavo ir tai, kad Stalino asmens 
trūkumus panaudojo mūsų reikalo 
žalai aršus partijos ir liaudies 
priešas provokatorius Berija”. Kad 
ir pats Chruščevas ilgą laiką vei
kė Stalino pašonėje, to Nikita ne
mini.

Atsiskaito Chruščevas dar kartą 
ir su Malenkovu, kuris “pateko į 
visišką Beri jos įtaką, buvo jo še
šėlis, buvo įrankis Berijos ranko
se. Turėdamas augštą padėtį par
tijoje ir valstybėje, draugas Ma
lenkovas ne tik nesulaikydavo 
Stalino, bet labai mikliai naudo
davosi Stalino silpnybėmis ir įp
ročiais paskutiniais jo gyvenimo 
metais. Daugeliu atvejų jis ska
tindavo jį tokiems veiksmams, ku
rie griežtai smerktini.”

Cruščevui visi kiti kalti, ir gy
vieji ir negyvieji, tik jis vienas ta
riasi žinąs tikrąjį kelią... Tuo tar
pu sovietinis gyvenimas eina savo 
keliu. Ir Lietuvos ir kitų respub
likų spaudos skiltyse apsčiai te- 
beužtinkama “savikritikos” ir 
santvarkos negerovių — kaip ir 
skundų dėl įvairių sovietinės ūkio 
anksčiau.

Elta.

šypseną, nes jis savo ruožtu prieš 
prancūzus turi dar linkspiesnių 
įrodymų, jeigu jais kas tikės... ir 
gi savo ruožtu. Viskas čia susibėga 
į vieną tendenciją: savus pabal- 
tint, kitus pakaltint.

Čia tik pačiais bendriausias 
klausimais galimas susitarimas: 
toks ir toks gyventojų procentas 
verčiasi žemės ūkiu, tiek ir tiek 
lietaus iškrenta, tiek katalikų, 
tiek žydų. Daugiau nieko tikra nė
ra, lieka tik išvėpus tuštuma.

Šiai tuštumai pripildyti ir stoja 
grožinė literatūrą. Mes čia suži
nom, koks buvo net Homero laikų 
graikas, Servanteso ispanas, Šeks
pyro anglas, Kristijono Donelaičio 
lietuvininkas.

Ferdinandas Brunetiere, mano 
nuomone, per iškilmingai šneka 
apie tautos esmę. Kažin, ar mes 
turime toki tobulą pažinimo apa
ratą, kad suvoktum daiktų, žmo
gaus esmę, o ką jau bešnekėti apie 
tautos esmę! Tačiau sveiku protu 
mes nujaučiam, jog grožinėje li
teratūroje arčiausiai prlsikasam 
prie pagrindinių tautinių savybių, 
kurias atėmus nebūtų Graikijos, 
Ispanijos, Anglijos, Lietuvos. Li
teratūrinis veikalas, kaip sapnas, 
įsuka mus į savitos logikos pasau
li. Ant rytojaus pabudę, mes vis 
dar pilni sapno kerėjimų. Jaučiam 
tik ką viešėję užburtoj karalystėj, 
kurios tikrovės nebeatkurs jokios 
kasdienių žodžių formulės, tai rei
kia pačiam išgyventi. Kas nor dai
nių suprasti, tur vykti į dainių 
šalį. I tą šalį nuvykęs, skaityto
jas visa pilnatve pajunta, kaip 
myli, kaip kenčia, kaip linksmina
si prancūzas, vokietis, australas, 
lietuvis. Skaitydami Biliūną, Vie
nuolį, Krėvę mes nesugriaunamai 
tikime, jog esame netoli lietuvių 
tautos esmės, nors po to jokiu bū
du’negalėtum formuluoti, kas su
daro tą esmę, negalėtum suklasi
fikuoti tų visų savybių, kurias 
atėmus nebūtų Lietuvos. Skaity
tojas čia kaip šventasis, tik ką re
gėjęs stebuklą: atsipeikėja par
puolęs kniūbščias žemėn, Jo lūpos 
virpa nesąmones, žino, joki žodžiai 
nebeatpasakos to, ką matė, lieka 
tik nepajudinamas įsitikinimas, 
kad matė.

Pasakykite kitą kurią žmogaus 
dvasinę veiklą, kuri mus taip arti 
privestų prie tautos pirminių ver
smių!

šitaip vaisingai pasinaudoję 
Ferdinando Brunetiere aptartimi, 
dar kartą grįžkime pas jį. Kitoj 
vietoj jisai rašo:

— Kuomet mūsų vienybę drąsko 
įvairiausi veiksniai, mūsų asme
niniai interesai, mūsų aistros, 
vien tiktai litera- 
t t r a dar gali atstatyti mūsų 
tarpusavį solidaru- 
m a, kurį savo ruožtu amžinai 
vėl kėsinasi sugriauti savanaudiš
kų malonumų traukmė ir negai
lestinga kova dėl būvio.

Tai nereiškia, kad literatūra turi 
virsti vienybės garsiakalbiu, šauk
liu į tarpusavį solidarumą. Tai bū
tų literatūros prigimčiai svetimas 
kūnas, primestinis uždavinys. Pa-
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kanka to, kad žmogus bent tuo 
metu, kai skaito literatūrinį kūri
nį, atstato solidarumą, 
su savo tauta, bent tuo 
metu nuo jo sąmonės atkren
ta asmeniniai interesai, aistros, 
savanaudiški malonumai.

Sakysim, milionierius ir jo pik
čiausias konkurentas, ministoris 
pirmininkas ir Jo opozicinės par
tijos lyderis, fabrikantas ir jo iš 
darbo atleistas bosas, prokuroras 
ir jo nuteistas nuskaltėlis p 1 au- 
k i a laivu, kuris audroje 
nuskęsta, visi šie keleiviai 
šiaip taip išsikapsto į krantą vien
marškiniai, nepataikydami dančio 
į dantį dėl šalčio. Ir, štai, krante 
miškas, o tenai linksmai kūrenasi 
laužas. Visi susėda rateliu aplink 
ugnį, liepsnos liežuviai jiems iš
džiovina pre kūno prilipusius apa
tinukus, jauki šilima jiems atitie- 
sia sąnarius, staiga tie margi lat- 
vadužiai pasijunta likimo broliais. 
Ta laužo ugnis tai yra grožinė li
teratūra, bent aš manau, kad Fer
dinandas Brunetiere taip galvojo 
rašydamas anuos žodžius.

Kitas aistringas literatūros my
lėtojas prancūzas J. Jonbert tegu 
pasako paskutinį žodį:

— Pripratinti žmoniją prie ma
lonumų, kurie nepriklauso nei nuo 
kūniškų apetitų nei nuo pinigų, 
duodant progos pamilti dvasinius 
dalykus — tai yra, mano nuomo
ne, tikrasis vaisius, kurį gamta 
paskyrė brandinti literatūrai.

Atėjo laikas suvesti sąskaitas 
to, ką čia svarstėm ir kam prita
rėm:
1) Grožinės literatūros sritis — 
žmogus, visas žmogus, pilnas žmo
gus ir tiktai žmogus.
2) Tik per grožinę literatūrą tau
tos įsisąmonina, kas jos iš tikrų
jų yra.
3) Aistrų, asmeninių interesų, sa
vanaudiškų malonumų drąskomi 
tik per grožinę literatūrą mes su
randame tautinį solidarumą.
4) Gamtos liepimu literatūra iš
moko mus pamilti dvasinius daly
kus ir malonumus, kurie nepri
klauso nuo kūno geidulių ir pini
gu

O tais malonumais naudotis ne
trukdo nei skurdas, nei ligos, nei 
senatvė, nei sent namai prastame 
miesto rajone.
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GEELONGO V1ETIN1NKIJA 
ATGIJO

(sks) Ilgesnį laką Geelongo Vi»«. 
tininkija neparodė gyvesnės veik
los Ir buvo apsnūdusi. Paskyrus 
vietininku vyr. skltn. P. Šilerį, ji 
išlengvo pradėjo atsigauti ir pas
kutiniuoju laiku visai gražiai pasi
rodė per rugsėjo 8 d. minėjimą. 
Po oficialios dalies, kurios metu 
ALB Geelongo apylinkės pirm. L. 
Bertašlus tarė, atidaromąjį žodį ir 
vyr. sktn. A. Krausas skaitė tai 
dienai pritaikytą paskaitą, įvyko 
vietininkijos skaučių ir skautų 
įžodis. Įžodį davė per 30 paukšty
čių, vilkiukų, skaučių ir skautų, 
{žodžio apeigas pravedė LSS Aus
tralijos Rajono vadas vyr. sktn. 
A. Krausas, LSS Seserijos Vadei- 
vė psktn. I. Laisvėnaitė ir Geelon
go Vietininkijos Vietininkas vyr. 
skltn. P. Šileris.

Į įžodį davusius prabilo Seseri
jos Vadeivė psktn. 1. Laisvėnaitė 
linkėdama pildyti gyvenime įžodį 
Ir siekti augštų skautijos idealų, 
įrašytų baltosios lelijos ir rūtelės 
vėliavoje. Skautė Jūratė Norman- 
taitė buvo pakelta į paskiltininkės 
laipsni, o Seserijos Vadeivė pas
kyrė ją vietininkijos skaučių sky- 
raus vedėja. Rajono Vadas užbai
giamuoju Žodžiu padėkojo Vieti
ninkui už atliktą didį darbą, ALB 
Geelongo Apylinkės pirmininkui 
L. Bertasiui už skautų rėmimą 
įteikdamas rajono vadi jos vardu 
skautų albumą. Savaitgalio Mo
kyklos vedėjai K. Normantienei 
jis įteikė Lietuvos žemėlapį lin
kėdamas sėkmingai skiepyti melię 
jaunuosiuose Nemuno šaliai.

Po įžodžio buvo meninė dalis bei 
laužas. Mažosios šokėjos labai vy
kusiai atliko keletą plastinių šo
kių, paruoštų mokytojos Jūratės 

Normantaitės. Prie lauželio buvo 
dainuojama, deklamuojama ir skai
toma iš mūsų klasikų kūrybos. 

Visa programa buvo atlikta vyku
siai ir susilaukė karšto pritarimo. 
Jai paruošti daug širdies įdėjo vie
tininkas ir tėvų komiteto pirmi
ninkas P. Šileris, savaitgalio mo
kyklos vedėja K. Normantienė bei 
mokytoja Jūratė Normantaitė.

Savaitgalio mokyklos vedėja K. 
Normantienė savo name suruošė 
iškilmingus pietus, kuriuose daly
vavo rajono ir vietininkijos vadi- 
jos nariai, ALB Geelongo Apylin
kės pirmininkas L. Bertašius ir 
tėvų atstovai. Pietūs buvo vege
tariški. Atsigavimui buvo patiekta 
gaiviną gėrimai’, obuolių sunka. 
Būdinga, kad aptarnavo junesnie- 
ji broliukai ir sesutės. Tai gera 
priemonė Išauklėti ir išmokyti jau
nesniuosius gražaus elgesio Ir ap
siėjimo prie stalo.

••AUŠROJE’ LANKĖSI RAJONO 
VADAS

(sks) Rugsėjo 21 d. LSS Aust
ralijos Rajono vadas v.s. A. Krau
sas aplankė “Aušros” Tunto skau
tus Sydnėjuje. Dalyvavo tunto va
di jos posėdy, kuriuo metu pasvei
kino tuntininką vyr. sktn. V. Ki- 
šoną jo pakėlimo proga į vyres
niojo skautininko laipsnį, padėko
jo tunto dvasios vadovui kun. P. 
Butkui gražų bendradarbiavimą ir 
nuoširdžią veiklą skautams. Ta 
pat proga įteikė rajono vadijos 
vardu skautiškos spaudos vajuje 
laimėjusiems dovanas. Individua
liai daugiausia išplatinusiam Aus
tralijoje (Sk. Aido 44, Mūsų Vy- 
tiess 47) broliui J. Vizbarui įteik
ta tremtinuko Sk. Aido pilnas 
komplektas ir skautų albumas. S. 
v. kandidatų Lapinų būreliui, lai

mėjusiam antrą vietą, ir Lokių 
skilčiai, laimėjusiai trečią vietą, 
įteiktos garbės gairelės II ir III 
laipsnio.

Po to Rajono Vadas kalbėjo tau
tinės stovyklos, įvyksiančios atei
nančiais metais, klausimais ir pa
akino jieškoti priemonių, kad 
skautavimas įgytų gilesnės pras
mės ir būtų daugiau persunktas 
tikrąja skautiška dvasia. Diskusi
jose dalyvavo gyvai visi vadijos 
nariai, iškelta įvairių klausimų 
tunto ir sąjungos veiklai pagyvin
ti. Rajono Vadas turėjo gerą pro
gą susipažinti su skautų veikla 

Sydnėjuje bei “Aušros” Tunto va
dovais tunto vadijos posėdy, o va
kare dalyvaudamas Skautams 
Remti Komiteto suruoštame baliu
je. šiuo metu tuntas, vadovauja
mas vyr. sktn. V. Kišonu, išaugo 
į tvirtą vienetą, turintį jau 128 
narius.

TĖVYNĖS PASIILGIMO 
LAUŽAS

(sks) Rugsėjo 22 d. “Džiugo” 
Tuntas Melbourne buvo susirinkęs 
sueigai šv. Jono parapijos salėn. 
Jos metu skautiškos spaudos pla
tintojams Seserijos Vadeivė ps. L 
Laisvėnaitė įteikė skautiškos spau
dos platintojams senj. A. Žilins
kui ir p. V. šalkūnui rajono vadi
jos dovanas už nuogirdų darbą 
platinant spaudą. Tuntininkas ps. 
E. Pankevičius savo žodyje pabrė
žė spaudos reikšmę ir įvertino pla
tintojų darbą. Apdovanotojų vardu 
atsiliepė p. V. šalkfinas gražiu žo
džiu ir pažadėjo toliau remti ir 
platinti skautų spaudą, kuri žadi
na lietuvišką sąmonę. Keletas 
skautų ir skaučių vadovų buvo pa
kelti į vyresniškumo laipsnį. Po 
oficialios dalies įvyko laužas, ku
rio metu skambėjo dainos.

Jaunesnieji skautai linksmino 
savo pasirodymais žiūrovus: pau
kštytės lenktyniavo bėgdamos 
maišuose, vilkiukai vaikščiojo ran
komis. Vyresniosios skautės pa
dainavo keletą sutartinių. Lauže 
dalyvavo mažoka tėvų. Broliams 
tenka pasitempti prieš drausmin
gas seses ir tvarkingai, unifor-

LIETUVAITĖ LAIMĖJO KONKURSĄ
z. PENKAUSKAITĖ — “MISS PHOTOGRAPHY”.

Rugsėjo 24-28 dienomis Sydnė
juje vyko N.S.W. valstybės foto- 
geniškiausios merginos grožio kon- 
kursas, kurio organizatorium bu
vo N.S.W. profesionalų fotografų 
sąjunga, šis konkursas buvo vie
nas iš didžiausių ir jame dalyvavo 
150 merginų, daugiausiai atstovau
jančių įvairias foto studijas ir pro
fesionalių modisčių agentūras. 
Tarp jų buvo ir dvi užsienietės — 
viena vokietaitė ir Sydnėjaus lie
tuviams pažįstama 17-tė Zita Pen- 
kauskaitė. Ji 1956 metais Politinių

Kalinių S-gos ruoštame baliuje yra 
laimėjusi gražiausios merginos ti
tulą. Zita, pirmą kartą dalyvauda
ma tokio plataus masto grožio 
konkurse, laimėjusi grupines ir 
baigmines varžybas, vienbalsiai 
šešių teisėjų komisijos (keturių 
vyrų ir dviejų moterų) buvo iš
rinkta pirmąja. Teisėjų komisijai 
pirmininkavo garsus Australijos 
radijo ir televizijos komentato
rius Jack Davey.

“Mūsų Pastogės” bendradarbis, 
norėdamas Zitą pasveikinti su lai
mėjimu ir supažindinti su šio laik
raščio skaitytojais, aplankė ją jos 
tėvų namuose Granvilėje. ši švel
nių veido bruožų, maloni ir graži 
(Jūsų bendradarbis pilnai pritaria 
konkurso teisėjų sprendimui) mer-

muotiems dalyvauti sueigoje. Suei
ga baigta tradicine "Ateina nak
tis”. 

gina, švariai lietuviškai, be angli- 
cizmų, atsakinėjo į klausimus ir 
papasakojo savo išgyvenimus.

— Kas paskatino dalyvauti šia
me “Miss Photography’’ — grožio 
konkurse?

— Prieš kurį laiką mūsų šeimos 
pažįstamas dailininkas piešė ma
no portretą. Jį pamatęs vienas žy
miųjų Sydnėjaus fotografų, T. 
Linz, pakvietė mane į savo foto 
studiją ir padarė keletą mano 
nuotraukų. Paskelbus šį konkursą, 
Jis pasiuntė mano nuotrauką, ir 
vėliau, jo paskatinta, pati užsira
šiau.

— Galite papasakoti apie var
žybų eigą?

— Iš viso buvo užsiregistravę 
150 merginų. Jau pirmąją dieną 
teisėjai išrinko tik 90. šios buvo 
suskirstytos į keturias grupes. Iš 
kiekvienos grupės išrinko po 8, 
kurios paskutiniąją dieną Sydnė
jaus miesto rotušės (Town Hall) 
salėje, stebint dideliam skaičiui 
žiūrovų, paskutinįjį kartą turėjo 
pasirodyti teisėjams. Visos baig
mės ceremonijos buvo filmuojamos 
ir perduodamos per televizijos ATN 
7 stotį.

— Kaip jautėtės, kai paskelbė 
Jus laimėtoja?

— Prasidėjus konkursui nesijau
dinau ir tenorėjau nelikti paskuti
ne ja. Išrinkus į baigminę grupę, 
stengiausi nieko negalvoti ir ne
sijaudinti ,bet, kai apdovanoję ir 
pasvoikine 3-sios ir 2-sios vietos 
laimėtojas, pranešė, kad teisėjų 
komisija vienbalsiai išrinko mane 
“Mis Photography” 1957 metams, 
aš, paskutiniųjų J. Davey žodžių 
jau negirdėjau ir taip susijaudi
nau, jog pašaukta išeiti priekin, 
negalėjau pajudėti, žinoma, tai 
truko sekundės. Vėliau savo pasi
kalbėjime jau laisvai galėjau pa
sisakyti, kad esu lietuvaitė, kad 
džiaugiuosi laimėjusi šį konkursą 
ir 500 svarų vertės dovanas, kurių 
tarpe buvo auksinis laikrodis, ge
ras foto aparatas, spinta įvairiau

sių moteriškų drabužių, iškylos 
krepšys su visais priedais, Chris
tian Dior iš Paryžiaus maudymo
si ir saulės kostiumai ir pilnas, 
nemokamas kursas J.D. Watkins 
modeliavimo mokykloje.

— Koki planai?
— šiuo metu aš dienomis dirbu 

ir vakarais lankau Technical Col
lege, kur jau antrus metus mokau
si moterų kirpėja ir frizuotoja. 
Dabar esu gavusi keletą pasiūly
mų nuolatiniam pozavimui pas fo
tografus, bet nuo to atsisakiau ir 
nemanau, kad kada modeliuočiau 
fotografams, nors drabužius vė
liau gal ir pabandysiu.

— Randate skirtumo tarp lietu
vaičių ir australių?

— Manau, kad skirtumas yra: 
lietuvaitės daug natūralesnės ir 
daug mažiau vartoja kosmetikos.

— Ką manote apie tokius kon
kursus?

— Aš manau, kad į panašius 
konkursus turėtų užsirašyti dau
giau lietuvaičių, nes be materia- 

| linlų gėrybių, kurias gali laimėti, 
šalia asmeninės naudos, tuo pačiu 
per spaudą, radiją ir televiziją 
bei filmų kronikas primena vieti
niams gyventojams Lietuvos var
dą.

Baigiant šį malonų pašnekėsi su 
Zita, kuri iš Telšių išvyko ketve
rtų metų mergytė ir Lietuvą la
bai mažai teatsimena, tenka tik 
džiaugtis, kad ji būdama ‘Kovo” 
tautinių šokių šokėja, plačiai įsi
jungia į Sydnėjaus lietuviškojo 
jaunimo darbą Ir aktyviai daly
vauja jaunimo veikloje.

Daug sėkmės ir ateityje!

A.L.

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

1 JURGIS SAVICKIS| DAKTARAS, DVIRATIS IR || AUTOMOBILIS |
Į mano gilių studijų kambarį 

įvirto daktaras.
Ne knygos autorius, bet mūsų 

provincijos daktaras. Jis įsiveržia 
į kambarį tos vynuoginės degtinės, 
"maro”, buteliu nešinas. Jis yra 
jau seniai pažadėjęs man surasti 
kalnų ūkininkuose ir išlaiko savo 
žodį. Mėgstu tokį daktarą. Jis 
pats džiaugiasi šiuo savo žygiu, 
kaip vaikas. Įbėgdamas jaunatviš
kai jis nutelškla savo nuo lietaus 
apsiaustą, suspėjusį jau kažkur su 
mirkti. Tiesutėliai ant mūsų stalo 
seklyčioje. Aš tą žinau, iš anksto 
įspėju žmoną “skubos keliu” už
kirsti jam kelią ar bent pašalinti 
nuo stalo visus mano raštus.

Nuo mano stalo, įsivaizduokite 
sau, mano brolio ūkininko — gy
venime pavyzdingo ūkininko! — 
iškilminga proga man padovanoto.

Tikras ąžuolinis stalas, iš mūsų 
ąžuolų, mūsų ūkyje augusių, tikro 
sodžiaus meisterio pagamintas. 
Kas gali būti geresnio? Aš jį vi
suomet vežiojuosi su savim. Net 
ir Čia esu atvežęs iš Lietuvos.

Su daktaru susimušava stikliu
kais.

— M-a-ras! — Supliauškiname 
abudu liežuviais.

Tik tas maras man šiandien at
rodo* kiek silpnutis. Aš primerkiu 
viena akimi ir pažiūriu negerai į 
daktarą. — Ar tik nebus jis savo 
laboratorijoje destiliuotu vandeniu 
pragiežęs... — Tokia falsifikaci
ja! Toks negerumas. Ir toks nu
sidėjimas žmogaus teisėms.

Tas žmogus pirma per kiauras 
dienas trukdydavo man sode su 
savo pupelėmis. Dabar destiliuotą 
vandenį prasimanė.

— Bet ar galima ligoniui gerti?

— klausia žmona. Ji nenori, kad 
aš su šiuo skaisčiuoju pasauliu 
greitai atsisveikinčiau.

— Kiek tik nori. — Daktaras 
pasitiki savim. — Esu užpirkęs 
tris butelius... Kiekvieno butelio 
kaina 300 frankų.

Ta sąskaita įvaro man garo ir 
dar, turbūt, pakelia vienu laips
niu karštį.

Temperatūra ir šiaip rodo: 39! 
Bet aš esu ištvermingas. Arioga
los ūkininkai nuo niekniekių taip 
lengvai neišgaišta.

Dėl mados vis dėlto daktaras 
užrašo man vaistų. Ir net daug 
vaistų, žmona turi dabar nemaža 
vargo pirmiausia surasti tuščių 
buteliukų. Be stiklo — joks vais
tas! Toks šios dienos posūkis 
Prancūzijoje.

Bet karštis atšlyja. Mes klauso
mės su žmonele mūsų seklytėlėje 
radiją. Kalbamės, kas darosi Da
nijoje. Apie Lietuvą ji, matyti, 
tyčia neužsimena. Ji žino, kad aš 
ją sapnuoju, ja sielojuos ir vis 
vien nieko gero nesužinau. Kas 
mane ir kankina.

Šiandien aš dirbu. Prakaitas 
liejas. Iš tikrųjų, tas lietus tiek 
bloga bus man padaręs!

Pas gerąjį mano kaimyną, tą 
belgą, staigus potvynis išnešė vi
sutėlę jo mūro sieną. Kokį 15-20 
metrų ilgumo. Kadangi tas gatvės 
mūras buvo augščiau namo, tai 
tas balastas krito į namą. Iš to 
staigumo toji torpeda ko tik nenu
nešė visą namo kampą. Bet belgai
— ramūs žmonės. Perdaug jis tuo 
nesijaudino. Dabar galima nu
šliaužti pas jį tiesutėliai per lan
gą į jo namą.

Kai aš sirgau, jis rimta mina 
ir, man atrodė, puošnesnis, šiam 

tikslui parinktu, kostiumu atėjo 
manęs aplankyti. Vienkart parneš
ti linksmesnę žinią, kad jo uušvė 
Briuselyje surado pagaliau savo 
name iš senų laikų paslėptą port- 
vyną. Ak, tas portvynas, apie ku
rį jis tiek laiku kalbėjo, visuomet 
tuo pačiu metu norėdamas suteik
ti man malonumo. Ir jo žmona, 
verslo šokėja. Ir jis puikus muzi
kas! Portvynas, be kurio aš, esą, 
negalėsiąs grįžti į Lietuvą. Neuž-, 
sukęs pas jį į Briuselį ir nepara
gavęs pirma. Portvynas, kurio jis 
niekam neįeisiąs, be manęs, gerti. 
Portvynas, senas gaivinantis, kaž
kokio prieštaravimo bičiulis iškil
minga proga jam padovanotas. 
Patinka man belgai.

šiandien jis irgi praneša man 
naujieną, jį liečiančią. Jis yra an
gažuojamas į Monte Karlo teatrą. 
Tuo būdu iš bedarbio ir amžino 
pabėgėlio jis pasidaro dabar dar
bininku.

O mūsų keliokšyje visą~ dieną 
stumdos žmonės, prašydami dar
žovių.

Daržovių! — Kaip išmalda.
— Nieko, nieko neturime!
— Rien. Rien Rien!
šis sakinys seniai yra man ži

nomas ir seniai rėžia man ausis.
Mano žmona šiandien nenulipa 

nuo dviračio. A propos, dviratis! 
Neseniai mokėjome mes už jį 1400, 
šiandien, po dviejų metų, siūlo 
7000. šiandie šeštadienis. Diena, 
kurią — vieną kartą per savaitę 
— teikiama mėsa, šiandie mieste
lyje mėsa.

Daržovėmis papirktas batsiuvys 
kviečia atsiimti pataisytų batų. 
Pataisyti batai — retenybė! — 
Paskui į meriją, šiandie paskuti
nė diena ofic. informacijai suteik
ti, kiek mes produktuojame pupe
lių, įvairių gėlių ir alyvų, šlamš
tas tas viskas, bet vis dėlto rim
tas oficiališkumas.

Irgi nusipirkome paršą — boba 
neturėjo vargo! — šiais laikais 
neįtikėtinas stebuklas aptikti par
šą ir jį nupirkti. Vargšas 10-ties

kilogramų paršas, o kiek schemų 
ir raštų dėl jo! Tik burmistras,’ 
kaip geras žmogus, tikino mus, 
kad per daug nuolatinių maisto 
kortelių iš mūsų neimsiąs... Vil
tis.

Rytas. Pro šąli praeina mūsų 
atsargos pulkininkas, daktaras. 
Būtinai sustoja ties mano dvaru 
savo plikę nusišluostyti. Kaip pa
prastai, sunkiai tempdamas savo 
medžioklinę tarbą — bulves ir mė
są savo žmonai iš miestelio. Jau 
7-ta, gal net pati 8-ji. Mano triu
šiai tripsnoja, visi kaip vienas 
pusryčių reikalauja.

šiaip ir taip išsikalbam su pul
kininku. Visuomet po rytmetinį: 
žodį vienas antram suteikiame. Gi 
du geri kaimynai.

Visai staigiai esu nusipirkęs iš 
jo automobilį. Jam jis buvo nerei
kalingas dabar; pirko savo laiku 
evakuotis, nemokėdamas visai au
tomobiliu važiuoti. Niekuomet Juo 
nevažiavo ir neišvažiavo. Pats au
tomobilis gi neina! Dabar siūlau 
8000. Jis mokėjo 8000 ir man už 
8000! Jis sutiko tuojau. Bet šian
die dviratis 7000, kaip čia susio
rientuoti?

— Bet aš savojo nesu dar parda
vęs. ..

— Pinigai man nereikalingi tuo
jau.

Aš esu pažadėjęs sumokėti už 
jo mašiną, kaip kai aš parduosiu 
savąją puošniąją.

Sudiev mano diplomatinės rai

dės — "C.D.” Daug yra pasiūly
mų už 70.000. Tik reikia pirma su
tvarkyti muitą už mašiną. Mat, 
diplomatas, muito nemokėjęs! Tai 
dabar be galo keblu ir sukta.

Visuomet aš klausiu savęs: Kas 
Lietuvoje? Nėra žinių, nėra laiš
kų iš Lietuvos.

Visi pasaulio laikraščiai prane
šė, kad danų karalius, tas 72 metų 
žmogus, nugriuvo nuo arklio. Su
sižeidė. Paguldytas ligoninėje. Du 
kartu kraujo transfuzija. Būklė: 
gerėjanti, negerėjantl. Jis šią va
landą buvo visų žmonių sąmonėje. 

Šis tautos herojus. Vokiečių oku
pacijos metu tenka tiek daug pa
kelti.

Aš dabar tik pasigundžiu: kodėl 
jo anksčiau nebūsiu pasveikinęs 
vardinių proga? Juk buvau tiek 
laiko Danijoje ir jį pažinau.

Tarp ko kito, danų karalius gal 
pagysiąs, taip sako paskutinioji 
žinia.

Mielai, su žmonele, prisimena
me Daniją. Kadangi iš Lietuvos, 
kaip sakyta, jokių laiškų ir jokios 
žinios. Tuo būdu vėl ir vėl Dani
ja: vis arčiau šiaurės.

Viena ar ne iš septynių mano 
žmonos tetučių mirdama paliko 
Jutlandijoje mažą ūkelį. Preten

TAZAB
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denčių, tikriau į "eilę” atsistoju
sių, esama "17 kurinių”. Ne “bai
sių”, nes sodžius joms neįdomus. 
Mažas ūkelis Jutlandijoje! Pinigų 
mes susigraibytume įsikurti. Bet 
aš vis dėlto dar klausiu:

— O žiemos darganos? Kalėdų 
pūgos ir šlapdribos? Tos tikrosios, 
daniškosios?

— O maistas? Tas tikrasis, da
niškasis. O vasara? Gėlės ir kar
vės?

Aš pavergtas. Be to, tiek pa
žįstamų ir draugų. Aš sutinku. 
Mes "perkame” ūkelį. Danijoje.

(Iš Terro» išleistosios knygos 
“Žemė dega”)
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4 MŪSŲ PASTOGĖ

5 METAI SYDNEJUJ
MAŽ. LIETUVOS BIČIULIŲ 
DRAUGIJOS SYDNĖJAUS SK. 
SUKAKTIS.

“M.L.B. Draugija yra nepartinė 
organizacija, siekianti apjungti . 
kuo didesnį skaičių Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos lietuvių, parem
ti nuo amžių vedamų Maž. Lietu
vos lietuvių kovų dėl krašto iš
laisvinimo iš svetimųjų jungo ir | 
jo jsijungimo j bendrų laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos kūnų” — 
šitaip įstatuose apibrėžiamas tiks
las ir uždaviniai.

Pirmąjį skyrių įsteigus Kanado
je, Montrealyje, per trumpų lai
ką jų atsirado beveik kiekviename 
didesniame lietuvių susibūrimo 
centre. Sydnėjaus skyrius yra 
vienas iš jauniausių, anksčiau jau 
buvo Melbourne, Adelaidėje ir Gee-

“Keleivlui”, Mažosios Lietuvos Ta
rybai ir Dr. Vydūno Premijos Fon
dui paremti.

Parengimų pelnas ir rinkliavos, 
per penkerius metus paskirstytos 
šiems tikslams:

1. “Keleiviui” Vokietijoje £ 
147, 2. Dr. Vydūno Premijos Fon
dui £ 25, 3. Jaunimui — vandens 
sporto reikalais £ 55, 4. Vasario 
16 Gimnazijai £ 23, 5. “Mūsų Pas
togei” £ 10, 6. Sydnėjaus namams 
£ 15, 7. Bankstowno namams £ 10.

Partinių ginčų atžvilgiu visuo
met laikytasi griežto neutralumo. 
Mes pritarėm ir džiaugėmės kiek
vienu teigiamu įnašu į darbų už 
Lietuvos laisvę, nekeliant klausi- j 
mo, kuris veiksnys ar kurios pa
kraipos organizacija tai padarė. 
Mes manome, kad didžioji visuo
menės dalis tam pritarė ir visuo
met nuoširdžiai parėmė mūsų vei-

Sydnėjiškių Edvardo Valioko su Irena Auglyte vestuvės, šalia jų jaunosios motina ir tėvas, 
broliai, pamergės, pabroliai, svotai ir kiti artimieji.

Nuotrauka Pr. Sakalausko.

V
1967 m. spalio 14 d.

JUOKIMĖS
Psichinio negalavimo komplekse, 

pagal “British National Associa
tion for Mental Health” žymių 
vietų užima seksas, alkoholis, rū
pestis ir paveldėtoji jaunystė.

Ši sąjunga paneigia teorijas, ku
rios išvedžioja, kad dėl psichinio 
sutrikimo savaime yra kaltas per- 
d i del is triukšmas. Kitais žodžiais 
tariant, kad šių dienų technika pa
ti per save iššaukia psichinius ne
galavimus.

Sąjungos raportas sako, kad 
triukšmas gali būti tik galutiniu 
akstinu visiškam psichiniam pa
krikimui žmogaus, kurio psichnė 
sveikata jau yra palaužta kitų 
priežasčių.

Turbininių motorų spiegimas, 
stabdžių cypimas, pneumatiniai 
grąžtai ir pan., nėra dar esmi
niai dalykai, iššaukiu nervų su
trikimą.

Toliau, šios sąjungos raporte 
teigiama, kad žmogaus geriausias

longe.

Sydnėjaus sk. steigimo inicia
toriais yra J. Relsgys ir M. Jagu- 
tis, kurie sukvietė Sydnėjuje gy
venančius klaipėdiečius pasitari-' 
mui. Plačiai išsikalbėjus apie Ma-' 
žosios Lietuvos reikalus, ypač Ma-1 
žosios Lietuvos Tarybos veiklą 
Vokietijoje, prieita vieningos nuo
monės, kad reikia remti tų veikla. 
Nutarta steigti Mažosios Lietu
vos Bičiulių draugijos skyrių.

Steigiamasis susirinkimas įvyko 
1952 metų spalio mėn. 12 d. Cam
pe r down o parapijos salėje. Nariais 
— steigėjais užsirašė 22 asmenys. 
I pirmąją valdybų išrinkti: V. 
Simniškis, M. Jagutis ir H. Ke
raitis.

Per visą 5 metų veiklos laikų 
stengtasi įvykdyti du pagrindinius 
uždavinius: 1. Per spaudų ir pa
rengimus žadinti visuomenės do
mėjimąsi mūsų pajūriu ir 2. Fi
nansiniai remti senų Klaipėdiečių 
laikraštį “Keleivį” ir kitus darbus, 
surištus su Mažosios Lietuvos klau
simais. Tam tikslui kiekvienais 
metais surengtas Klaipėdos atva
davimo minėjimas, vieną kartų Jo
ninės ir du kartus pajūrio vaka
rai. Taip pat pravesta rinkliavos

klą.
Paskutiniu laiku valdyba yra 

kiek susirūpinusi tolimesne sky
riaus veikla. Penkerių metų laiko
tarpy netekome visos eilės dar
bščių narių dėl išvykimo į Ameri
ką. Mirtis iš mūsų tarpo išplėšė 
vieną iš steigėjų, darbštų ir atsi
davusį mūsų veiklai buv. valdybos 
narį a.a. K. čelkį.

Nors šiuo metu sąrašuose turi
me 55 narius, didelė dalis, net pa
čių steigėjų, visai atšalo ir nebe- 
atlieka net paprasčiausių nario 
pareigų — paremti sunkų valdy
bos darbą bent atvykimu į susi
rinkimus ir minėjimus. Mes tiki
mės, kad penkmečio sukakties 
proga narių tarpe atgims naujas 
pasiryžimas remti valdybos darbų 
ir aktyviai dalyvauti skyriaus vei
kloje, jei norime egzistuoti ir 
žengti į antrąjį penkmetį. Ap
žvelgę kuklią mūsų penkerių me
tų veiklą, apsispręskime — žūt ar 
būt.

Šiuo metu valdybą sudaro: S. 
Marcinkienė — pirm., E. Menzo- 
res — vicepirm., A. Prašmutes — 
kasin., H. Keraitis — sekretorius, 
A. Reisgys — narys.

H. Keraitis.

Didieji Sacharos Turtai
Daugeliui žmonių Sachara tėra 

neaprėpiamas nenaudingų smėlio 
plotų kraštas. Bet paskutiniais mė
nesiais prancūzams Sachara pasi
darė, anot jų spaudos, nauju Ruh- 
ro kraštu ar Eldorado, kuriame yra 
didelių žemės turtų.

Sacharoje, kurios plotas yra 
apie 4 mil. kv. kilometrų, dėl sto
kos vandens ir* augalų žmonių 
skaičius tesiekia tik klek per mi- 
lioną.

Esamieji žemės turtai buvo ži
nomi jau daugelis metų, bet visą 
laiką atrodė, kad neekonomiška 
bandyti paimti juos. Tik per pas
kutiniuosius trejis metus, moder
nių techniškų priemonių pagalba, 
pradėti nauji žygiai paimti jiems. 
Be įvairių gamtinių kliūčių, su
tinkama dar viena ir gal pati 
svarbiausioji — tai darbo jėgos 
trūkumas, nes vietiniai gyvento
jai, sutaupę truputį pinigų, tuoj 
pasitraukia iš darbo. Dėlto žemės 
turtų apdirbimo pramonė neįma
noma, nes čia reikalinga ypač di
delė darbo jėga, tad kol kas pasi
tenkinama žemės turtų iškėlimu

IS BALFO VEIKLOS
1. BALFO pirmininkas kan. dr. 

J. B. Končius aktyviai dalyvauja 
įvairiose tarptautinėse konferen
cijose ir gina pabėgėlių, ypatin
gai lietuvių ir kitų pabaltiečių 
teises ir reikalus. Jis dalyvavo 
Ženevoje, Palais des Nations, tarp
tautinėje šalpos organizacijų bei 
vyriausybių atstovų konferencijo
je (šūkiu: “Pabėgėlių problemos 
šiandien ir rytoj”), š.m. rugpjū
čio 5-9 d.d. irgi Ženevoje tarptau
tinėje konferencijoje emigracijos 
reikalais.

š.m. rugsėjo 10 d., kviečiamas 
Jungtinių Tautų Augščiausiojo 
Komisaro Pabėgėlių Reikalams dr. 
Lindt, pirmininkas nuvyko į kon
ferenciją ženevon, kur Palais dės 
Nations svarstė negalinčiųjų emi
gruoti pabėgėlių įkurdinimo reika
lus.

Rugsėjo 27 d. Romoje įvyko R. 
Katalikų Bažnyčios vadovaujamos 
emigracinės komisijos konferenci

ja. Joje dalyvavo vysk. V. Padols- 
kis ir padarė pranešimą apie BAF- 
Fo emigracinę veiklą per paskuti
nį dešimtmetį.

2. Liepos mėnesį BALFo Cent
ras persiuntė Vokietijos lietuviam 
šelpti:

a) BALFo 68 skyriaus Cleve
land, Ohio, 500 dol. auką, skirtą 
džiovininkams, šia auka buvo su
šelpti Wehnene, Luebecke ir Weil- 
heime gyvenantieji rimtai sergan
tieji džiovininkai;

b) Lietuvos Dantų Gydytojų 
Sąjungos Cicero, III., 500 dol — 
auka, kurios 200 dol — aukotojų 
buvo skirta Gautingo sanatorijoje 
besigydantiems ligoniams. Likusi 
LDGS-gos auka buvo vardinė ir 
išmokėta pagal paskirtį.

c) Kanados Lietuvių Bendruo
menės šalpos Fondo Centro Komi
teto, Toronto, 100 dol. — auka, 
skirta vargingų motinų šalpai.

d) Rugpjūčio mėn. pradžioje

gauta ir paskirta 7.682 svarų dra
bužių ir batų siunta.

3. Pagalba Sibire ir Lietuvoje 
vargstantiems ir kenčiantiems 
žmonėms tęsiama toliau. Siunčia
mi vaistai, tekstilės, drabužių ir 
maisto siuntinėliai, knygos. Nuo 
šios programos pradžios iki rug
sėjo 1 d. pasiųsta per 1.000 vais
tų siuntinėlių ir keli šimtai maisto 
ir drabužių siuntinių.

Jungtinių Tautų Augščiausiojo 
Komisaro Pabėgėlių Reikalams ir 
Amerikos valdžios pabėgėlių pro
gramos USEP prašymu, BALFas 
rugpjūčio mėnesį sudarė ir minė
toms institucijoms įteikė negalė
jusiųjų iš Vokietijos emigruoti ir 
čia dar neįsikūrusių lietuvių pa
bėgėlių, kurie yra BALFo šelpia
mi, statistiką. Jos duomenys:

1. Didžiosios Lietuvos pagėgė-
lių 2.897

2. Klaipėdos Krašto 2.160
3. Repatrijavusiųjų 1.887

Viso: ............................. 6.944

į paviršių, o jų apdirbimas tenka 
Afrikos ir Europos pramonės cent
rams.

Stoka vandens taip pat sudaro 
didelę problemą. Sakysim, gele
žies rudos kasimas (Jos atsargos 
siekia net iki 3000 mil. tonų) ne
gali eiti pilnu tempu, nes vanduo 
pristatomas kelių transporto maž
daug iš už 150 mylių.

Tolimas iškastųjų turtų gabeni
mas yra kita problema ir sunkiai 
išsprendžiama, nes tai pakelia kai
nas beveik trečdaliu, ir pats trans
portas neekonomiškas: nugabenus 
iškastuosius turtus į artimiausius 
centrus, visi ešalonai grįžta pus
tuščiai.

Kas dabar ar netolimoje atei
tyje žadama Sacharoje iškasti, tai 
paminėtina nors šie žemės turtai: 

anglys, kurių jau dabar iškasa
ma daugiau kaip 300.000 tonų per 
metus;

geležies rūda, kurios yra bent 
penkiose vietose; pažymėtina, kad 
rūda čia yra ypač augštos koky
bės, vietomis visiškai be fosforo ir 
sulfuro;

manganas, kurio atsargų yra 
iki 1.5 mil. tonų;

varis, kurio kasimas pekoltų da
bartinę Prancūzijos vario produk
ciją dešimt kartų;

švino dabar iškasama apie 9000 
tonų per metus.

Yra dar uranijaus, cino ir chro
mo.

Na, o svarbiausia — alyva, ku
rios atsargos, kaip spėjama, sie
kia pusę esamųjų Amerikoje ir 
trečdalį Viduriniuose Rytuose. 
Vamzdžiai, kuriais alyva tekės į 
uostus, vienur jau statomi, kitur 
bus statomi netolimoje ateityje.

Dar su tais yra susijęs vienas 
labai svarbus klausimas, būtent-: 
ar prancūzams vieniems užteks ka
pitalų ir sugebėjimo vykdyti vi
siems užsimojimams, ar neteks 
šauktis kitų pagalbos. Tai labai 
priklausys nuo to, kaip greit bus 
surastas tinkamas sprendimas, ku
ris sunormallntų politinius nera
mumus Pietų Afrikoje. Dabar relš- 
kiąsis arabų nacionalizmas taip 
pat, aišku, piajėgia įvertinti Sa
charos rekšmę ir dėl to nebus lln-

, PADĖKA

1 P. Mykolo Petronio vardinių 
Į proga buvo prisiminta bendruome
nės reikalai, tuo tikslu šeimininko

I ir svečių tarpe buvo įvykdyta 
' mezliava Centriniams Sydnėjaus 
Lietuvių Namams ir surinkta £

' 1.16.1.
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary- 

! ba šeimininkui ir svečiams pami
nėtą sumą aukojusiems, nuošird
žiai dėkojame.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba.

Į VIENAS VYRAS — NE TALKA 

VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA
— TAD VISI I LIETUVIŠKŲ 

NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

apsiginklavimas prieš psichinius 
negalavimus yra jo laiminga vai
kystė. O juokas — rūpesčio bei 
depresijos priešas.

Žmonės, kurie negali juoktis iš 
savęs, jei kada jie to yra verti, 
paprastai viską priima per rimtai 
arba nesugeba kritiškai žvelgti į 
save, kas verčia juos neprisipa
žinti, kad ir jie gali būti kartais 
klaidingi ir juokingi.

Humoro jausmas yra didžiau
sias sveikatos ramstis visokiuose 
sunkumuose.

Skubus gyvenimo tempas, pats 
iš savęs, nėra kenksmingas psi
chinei sveikatai.

Žmogus gali patsai apsisaugoti 
nuo visokių psishinių negalavimų 
būdamas santūrus ir saikus: dar
be, žaidimuose, lytiniuose santy
kiuose, valgyme, gėrime ir t.t. Re
guliarios atostogos yra viena iš 
sveikatai palaikyti sąlygų. (v).
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KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS KAINOS 
SUMAŽINTOS — Nuo 10% iki 50% —

MES TURIME GERIAUSIĄ ORGANIZACIJĄ SIUNTIMUI LAISVŲ 
NUO MUITŲ SIUNTINIAMS I USSR KRAŠTUS IR l LENKIJĄ, 
JUGOSLAVIJĄ, ČEKOSLOVAKIJĄ, VENGRIJĄ, RYTŲ BEI VAKA
RŲ VOKIETIJĄ IR KT. MOŠŲ FIRMA YRA VIENINTĖLĖ AUS- 

HOLIDAY PARCELS TRALIJOJE, KURI GALI PASIŪLYTI ŽEMAS KAINAS MAISTO 
PRODUKTAMS, VAISTAMS, TEKSTILĖS GAMINIAMS — ĮVAI
RIOMS MEDŽIAGOMS. PAVYZDŽIUI:

K e

kęs leisti prancūdams ar ispa
nams pasinaudoti tais dideliais 
žemės turtais. O patys prancūzai 
dėl Sacharos yra labai susirūpinę 
ir ryžtasi josios turtus matyti 
kaip tikrų daiktų, o ne miražų.

G.G.

1 svaras cukraus: 2/6; 1 svaras ryžių: 3/-; 1 svaras grynų kiaulienos taukų: 7/6;
1 svaras sviesto: 12/-; 3 mil. penecilino 7/3; 10 x 1 gr. Strepcomycine 22/6; 3 met
rai angliškos medžiagos kostiumui nuo £ 4.0.0 iki £ 18.0.0; 3 Jardai angį, medžia
gos apsiaustui nuo 4.0.0 iki £ 20.0.0; 5x 20 amerikietinės “Chesterfield” cigare
tės 24/-.
ATSTIVrTWWTT’li’l PRIEŠ UŽSAKYDAMI SIUNTINI PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ 

NAUJĄ 19B7/68 METŲ KATALOGĄ.

Newaustral Company
19 Pier Street, PERTH, Western Australia.

g
3
fa
UI fį

S '

LAIKRAŠTIS
KURI 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.

Į COSMOS TRADING CO.Į
į SAV. A. VAITIEKŪNAS j;
į SIUNČIAME Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ į
į SUDARYTUS SIUNTINIUS j!
į Dėmesio! ;!
£ Nuo spalio mėn. 1 d. galite siųsti siuntinius iki 44 Ibs! į
į Naujas sumažintas oro pašto tarifas: 10 Iii. už į lbs. I1
£ SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 28-TO SPALIO MĖN. ŠIUO '! 
£ LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS VASARIO PRAD- lj 
į ŽIOJE, 1958 M. S
£ Aprnuituojame vietoje, apdraudžįame ir supakuojame! patys. «Į 
£ Prekių pirkimo kvitų nereikia. ij
į Kaip jau skelbta, vartoti drabužiai nebesiunčiami. - 
į ADRESATAS GAUNA SIUNTINI PER 3 MĖNESIUS NIEKO £
S NEPRIMOKĖDAMAS. į
į Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet 5 
S kuriuo laiku taip pat savaitgaliais:
į 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Telef.: FX 2325. !j 
S Važiuoti iš Elizabeth St, Essendono tramvajumi Iki 44 sustoji- Ji 
£ mo Glass Street. į

J Taip pat: ;!
į 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE, C.l. C 
5 Telef.: MF 2370 kasdien 11 vai. ryto — 5.30 vakaro ’•
S šeštadieniais: 9 vai. ryto — 12 p.p. J J

į SKYRIAI:
■: Sydnėjuje :■
į 1. A. Mauragis, 18 Crinan St, Hurlston Park, N.S.W„............. !j
J Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vaka- Jj 
■■ ro. Sekmadieniais ir nedarbo valandomis vakarais kreiptis: 82 Ji 
į Victor Ave., Picnic Point Ji
£ 2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broomfield St, Cabra- Ji 
£ matte, N.S.W. Telef.: UB 3498. Vai.: 8 ryto — 6 vai. vakaro į 
į kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius.

į Adelaidėje i;
į J. La pi y s, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S. A. (“Findon” autobu- į 
į sas 12 sustojimas). Valandos: darbo dienomis nuo 6 vai. vakaro J J 
£ iki 9 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 ryto iki 7 vakaro. J«

5 Canberroje ;!
J» A. Ceičys, 11 Devonport St, Ainslie, Canberra, A.C.T. J J
£ Valandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 vai. vak. — Ji 
■, 8 vai. vak. ir šeštadieniais — 10 vai. ryto — 5 vai. vak; j!

į Geelonge
? S. Karpala'ičius, 5 Yarran Str., North Geelong, Vic. lij
/ Valandos: Darbo dienomis nuo 5 vai. vakaro — 8 vai. vakaro. / 
j! Savaitgaliais — bet kuriuo laiku. J«

j; Brisbanėje ;Į
į K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Brisbane, Q’ld. J j 
C Telef.: U 5827. J

į Perthe :■
į M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. į

4
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ADELAIDISKIAI

JAU SAVUOSE NAMUOSE
Lietuviai

Salė .
tolesnių visuo- 
ir įgaliojimų, 
Sąjungos Val- 
Lietuvių Ben-

Lietuvių Salę, visi lietuviai pri
tars jos žygiui — tos salės pirki
mui. Jau vien dėl to Sąjungos 
valdyba nuoširdžiausiai kviečia vi
sus Adelaidės lietuvius spalio 27 
d. 3 v. p.p. atvykti į šaukiamą su
sirinkimą ir nuodugniai susipažin
ti su įsigytu turtu — visos Ade
laidės lietuvių bendruomenės nuo
savybe.

Atvykite, pamatykite ir spręs
kite, ką toliau daryti, kaip tvar
kytis ir kurtis savuose namuose. 
A.L.S. Valdyba susirinkime pa
teiks visuomenei smulkią savo dar
bų ir pajamų apyskaitą.

Spalio 27 d. visi į savus namus!

Pasaulyje
Įvyko, pagaliau, tai, ko visa 

Adelaidės lietuvių bendruomenė 
jau seniai laukė: nupirkta Lietu
vių Bendruomenės 

Norėdama gauti 
menės nurodymų 
Adelaidės Lietuvių 
dyba ir Adelaidės
druomenės Valdyba š.m. spalio 27 
d. 3 v. p.p. šaukia visuotinį Są
jungos narių ir visų lietuvių susi
rinkimą jau savuose namuose Lie
tuvių Salėje (Norwood, Eastry 
Street. Iš miesto važiuoti nuo 
Grenfell Street Kensington Gar
dens autobusu iki 3-čio sustojimo. 
Išlipus iš autobuso — antroji gat
vė einant pirmyn ir bus Eastry 
Street. Jau nuo gatvės kampo len
gva matyti augštą žalią stogą.) 

įgriso jau mums keliaklupščiais 
maldauti svetimų patalpų saviems 
susirinkimams, minėjimams, šven
tėms ir įvairiems kultūriniams pa
rengimams. Ilgai, ilgai mes var-. Simas, b) Finansinio stovio pain- 
gome neturėdami savų tinkamų formavimas, 
patalpų lietuviškai šeštadienio 
mokyklai, savoms kultūrinėms or
ganizacijoms. Neturėjome tinka
mos patalpos nei choro, nei teat
rų repeticijoms ar jų pasirody
mams. Mūsų jaunimo ir sporto or
ganizacijos nešė tą pačią stumdo
mų kampininkų dalį.

Dabar visi šitos rūšies rūpes
čiai jau pasibaigė. Baigtas isto
rijos lapas, kada lietuviai Ade
laidėje neturėjo kur susiburti.

šis laimėjimas ir pagrįstas pa
sididžiavimas reikalauja iš mūsų 
ir tam tikro pasiaukojimo. Teisės 
uždeda pareigas. Savininko teisės 
ir savininko pareigas. Tos salės 
mums niekas nepadovanojo. Ją 
perkame už savo pinigus. Už pini
gus, uždirbtus fabrikuose, konto
rose, prie statybų, prie geležin
kelių ir vieškelių. Dedame auką 
prie aukos, svarą prie svaro, kad 
tai, ko siekiame, būtų mūsų! Kad 
žodis taptų darbu ir kad lietu
viška dvasia jungtų mus darnion 
bendrumo n savuose namuos--.

Tų piniginių aukų, kurias tau
rūs lietuviai sudėjo ligi šios die
nos (£ 2600) toli gražu dar nepa
kanka salei nupirkti. (Ji kaštuoja 
£ 6250). A.L.S. Valdyba, vykdy
dama jai pavestą uždavinį, turėjo 
užtraukti 4000 svarų paskolą.

Padarę gražią pradžią, lietuviai, 
ryžtingai eis prie galutinio tiks
lo — panaikint skolą! Ir juo grei
čiau aukos suplauks, tuo salė 
mums pigiau kaštuos — atpuls 
procentai už £ 4000 paskolą.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga yra 
pilnai įsitikinus, kad apžiūrėję

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Valdybos pranešimai apie na

mų Įsigijimą: a) Bendras prane-

4. Diskusijos dėl parnešimų ir 
valdybos veiklos patvirtinimas.

5. Garbės narių priėmimas.
6. Klausimai ir sumanymai.

* Apie lietuvius Prancūzijos 
provincijoje pranešė PrLB-nės val
dybos vicepirmininkas kun. J. Pet
rošius. I Troyes kraštą lietuviai 
atkeliavę jau prieš 30 metų. Dir
ba fabrikuose, daržininkystėje, 
prie statybos. Daugelis turi savo 
namelius. Rouen apylinkėje lietu
viai gyvena labai išsisklaidę. Jų 
yra ir Dieppe ir Le Havre ir Ive- 
tot ir kitur. Nežiūrint didelių ats
tumų, lietuviai organizuojasi, tau
tos šventes švenčia. Montlucon 
lietuviai taip pat jau apie 30 metų 
čia gyvena. Dirba Dunlop fabrike 
ir kitur. Kregždžių šeima iš san
taupų nusipirko 6 ha ūkelį. Kai 
kurie lietuviai jau pensiją gauna. 
Keletas šeimų sugrįžo į Lietuvą. 
Villeurbanne, Lyono priemiestyje, 
pranciškonų vienuolyne yra apie 
20 lietuvaičių, kurios darbuojasi 
įvairiose Prancūzijos vietovėse, 

-šiemet 6 seselės šventė 25 metų 
buvimo vienuolyne jubllėjų. Vil- 
lerupt apylinkėje lietuviai tain

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

Sydnėjuje
SKAUDI ŽINIA

Nesenai skaudi žinia iš Lietuvos 
pasiekė Sydnėjaus lietuvių šach
matų meisterį ir vieną iš žymiųjų 
“Kovo” sportininkų — Vytautą 
Koženiauską. Kaune mirė jo tė
vas ir gana jauno amžiaus brolis. 
Liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškia Sydnėjaus sportininkai ir 
Sporto Skyriaus redaktorius.

siau baigmėje su stipria "West 
Adelaide” komanda. Taškai: Igna
tavičius 29, Petkūnas 15, Jaciuns- 
kas 10, Pyragius ir Petruška 
po 6.

PABALTIECIŲ TURNYRAS

A.L.S. VALDYBA IR ALB 
ADELAIDĖS APYLINKĖS 

VALDYBA

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

MĖS, 
kaip po josų stogu — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ JSIGIJIMO!

Steponas Sarakula
'AUGSTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JŪSŲ REIKALAVIMUS.

Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms j “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St, Sydney, City.

(pirmas augi tas).

DĖMESIO I
N'eužmirikite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

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

Ernstan Bottling Co. Ltd. 
gamybos gėrimų su Amerikos 

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

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants 

81 Hillcre.t Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St, W. Mitcham, SA.

žaidime neįstengė parodyti puikių 
derinių, nei gražių padavimų. Vy- 
tietės antrąjj turnyro ratą sužai
dė labai gerai, bet dėl ankstyves
niųjų pralaimėjimų pirmajame 
rate, nepateko i ketveriukę. Taš
kai: M. Kelertaitė 13, O. Keler- 
taitė 11, Kitienė 7, Ignatavičienė 
ir Vsockienė po 2. Per visą žiemos 
turnyrą daugausiai taškų savo ko
mandai pelnė: M. Kelertaitė 154, 
O. Kelertaitė 118, Kitienė 70 ir ki
tos po mažiau.

B. N.

SPORTINĖS NAUJIENOS

— Vienas iš žinomiausių lietu
vių sporto žurnalistų Kęstutis 
čerkeliūnas rengia lietuvių krep
šinio veiklos Lietuvoje aprašymą, 
kuris tilps, šių metų pabaigoje iš
leidžiamame 20-čio proga, leidiny
je apie lietuviškąjį krepšinį.

— Žinomas lietuvis sportininkas 
V. Adamkavičius Fort Sheridan 
amerikiečių karių įguloms skaito 
įvairias fizinio auklėjimo ir spor
to paskaitas.

—Nesenai įvykusiose Pietų 
Amerikos futbolo pirmenybių run
gtynėse Limoje per vieną dieną 
buvo nutrauktos dvejos rungtynes 
ir jų teisėjai vos spėjo išsigelbėti 
pabėgdami iš aikštės. Policija tik 
po sunkių pastangų įstengė nura
minti įsikarščiavusius žiūrovus. 
Tą dieną žaidė Peru prieš Brazili
ją ir Čilė prieš Uragvajų.

— Sporto mėgėjams žinomas 
M. Fanjie, kuris būdamas auto
mobilių sporto pasaulio čempio
nas, šiomis dienomis pasiekė dar 
vieną pergalę, lamėdamas “Did
žiojo Portugalijos Prizo” lenkty
nes. Jis, važiuodamas "Meserati" 
tipo mašina, išvystė Lisabonos 
lenktynių kelyje vidutinį 139.88 
km. į vai. greitį. M. Fanjie yra 
argentinietis. Antrąją vietą lai
mėjo amerikietis M. Gregory, va
žiuodamas “Ferari” mašina ir iš- 
vystęs vidutinį 139 km. į vai. grei
ti.

— Marselio (Prancūzijoj) pa
rodų salėje susitiko du žinomi 
prancūzų profesionalai boksinin
kai Balarin ir Troshon. Jie kovo
jo dėl teisės susitikti su Europos 
čempionu Sumez. Ketvrtame run- 
de Troshon smogė stiprų smūgį 
savo varžovui, kuris nuskriejo 
prie virvių. Įsikarščiavęs jis ne- 
susiorentavo, trenkė dar kartą ir 
smūgis kliuvo tarptautinės kau*- 
gorijos teisėjui Esperaguerai, ku
ris vietoje buvo paguldytas ant 
grindų.

— Buvęs pussunkio svorio pa
saulio bokso čempionas F. Mils 
šiuo metu yra anglų televizijos 
sporto komentatorius. Vienu me
tu buvo transliuojama ciklas jo 
pokalbių “Kaip aš įgijau gerą for
mą”, iliustruojamų pratimais iš 
treniruočių. Netrukus viena mote
ris parašė padėkos ir pasitenkini
mo laišką, pranešdama pasiekusi 
tokią formą, kad vos taikliu smū
giu savo vyrą nepaguldžius! “ant 
menčių”.

"VYTIES” JAUNIŲ — “WEST 
ADELAIDE” 51:24 (18:8)

"Vyties” jaunių pirmoji ir to
liau eina be pralaimėjimo. Po dar 
vieno susitikimo, atrodo, adelai- 
diškiai tikrai pamatys savo jau
nius šio turnyro baigmėje. Taš
kai: Pocius 21, 
kis 7, L. ir R. 
Rakauskas 2.

Lapšys 13, Snars-
Urmonai po 4 ir

Sydnėjaus pabaltiečių šachmatų 
turnyras eina prie pabaigos. Pir
majame susitikime estai nugalėjo 
latvius 4:2 ir antrajame susitiki
me lietuviai nugalėjo estus 4:2. 
Prieš estus laimėjo: Patašius, Ven- 

» ir Raštutis. 
Savo partijas pralaimėjo: Maš-« 
činskas Lr Dargužis. Smulkesnis 
aprašymas tilps vėliau.

JAUNIŲ II — 
40:39

pat veikia, kiek sąlygos leidžia. cjovai Koženiauskas 
Būna lietuviškų pamaldų ir šiaip Savo porti,aF prall
parengimų.

• Vienas iš Vak. Vokietijos siun
tė saviesiems vynuoginio cukrau^ 
(Traubenzucker), kuris Vokietijo.
je kainavo DM 1,75. Gi gavėjai! 
Lietuvoje muito turėjo sumokėti 

14 rublių.

• Eleonora Roosevelt, buv. JAV 
prezidento našlė, lankėsi Sovietų 

Sąjungoj.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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 išsimokejimul. Mes kalbame vokiškai.

PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MAŠINAS
Muitai sumokami Londone

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9ih Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

GIFT PARCELS SERVICE
Sav. S. Narušis

Siunčiu pačių supirktu* dovanų siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Ukrainą ir USSR tiesiog per Švediją. Svori* su įpakavimu 22 svarai. 
Muito ir kitas išlaidas sumoka siuntėjas — gavėjas nieko nemoka. 
Pristatymas garantuotas 100%. Siuntiniai apdrausti ir nuo karo ri
zikos. Siunčiantis 2 siuntinius iškart, gaus atitinkamą nuolaidą. Da
rau ir kitų lengvatų. Gavėjas siuntinius gauna vėliausiai per 3 mėn. 
Siunčiu paprastu ir oro paštu. Toliau gyvenantieji gali prisiųsti man 
paštu — tuojaus pranešiu, kiek reikia mokėti ir tuoj išsiųsiu siuntinį 
adresatui. Pridėkit aiškius gavėjo ir siuntėjo adresus bei prekių kvitus.

GIFT PARCEL SERVICE. 36 BERRILLE RD., NARWEE, SYDNEY.

Važiuoti: iš Central, Redfern ar Tempe stočių East Hills linija j 
Narwee stotį. Iš Narwee stoties eiti dešinėn — Mercury Str. (200 
meterų ligi Berrille Rd. 3 min. nuo stoties).
Priėmimo valandos: trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 vai. ryto 
iki 3 vai. p.p. Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak., sekmadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

SKYRIUS:
24 Lovoni St., CabramatU. (6 min. nuo stoties) 

Valandos: darbo dienomis nuo 10 v. ryto iki 6 vai. vakaro.

KREPŠININKAI ATSIGAUNA

Vasaros krepšinio turnyre 'Ko
vo” vyrų krepšinio rinktinė susiti
ko su labai stipria latvių “Vai- 
rogs” komanda, ši latvių rinktinė 
prieš kurį laiką didžiajam finale 
pralaimėjo amerikiečiams televizi
jos krepšinio turnyre. Latviai pa
sižymi ypatingu save žaidėjų augš- 
tumu, beveik visi žaidėjai ūgiu 
viršija koviečius. Rungtynės pra
sidėjo su dideliu įtempimu ir kova 
pirmąjį puslaikį buvo apylygė, 
nors latviai jį ir laimėjo 21:15. 
Antrojo puslaikio pradžioje augš- 
tieji latvių puolikai daro keletą 
gražių prasiveržimų ir santykį pa
kelia savo naudai. Koviečiai po 
minutės pasitarimo pakeičia savo 
Žaidimo taktiką ir išvysto nepaj»- 
rastą žaidimo greitį. Taškų san
tykis pradeda Švelnėti, bet dvi mi
nutės prieš rungtynių pabaigą lat
viai dar veda dviem taškais.“Kovo" 
puolimas perima sviedinį ir gra
žiai prasiveržęs Kriaucevičius da
ro metimą, bet, sviedinys, apsi
sukęs apie lanką, neįkrenta. Lat
viai nesėkmingai vėl veržiasi, bet 
koviečiai gražiai atima svedini ir 
Vasaris iš po krepšio daro meti
mą, bet ir vėl nesėkmingą. Rung
tynių didelis įtempimas paveikė 
abu geriausius “Kovo” metikus, 
kurie neįstengė padaryti “tikrų” 
metimų ir tuo paskutinėse sekun
dose leido latviams padaryti dar 
vieną krepšį. Rungtynės baigėsi 
49:45 latvių naudai. Nors kovie
čiai ir pralaimėjo šias rungtynes, 
bet parodytas žaidimas, puikūs 
sviedinio perdavimai ir ypatingai 
didelė sparta, jau labai senai ne
buvo matyti. Atrodo, kad “Kovas" 
pradeda atgauti senąją savo žai
dimo formą. Taškai: Kriaucevičius 
16, šutas 13, Gečiauskas 12, Vasa
ris ir Bernotas po 2.

P. S. Šiose rungtyrtėse pirmą 
kartą prieš “Kovą” žaidė buvęs 
“Kovo” rinktinės kapitonas R. Ga
šlūnas, kuris prieš keletą savaičių 
perėjo į latvių komandų. Šį, tik
rai keistą ir savo buvusių koman
dos žaidėjų atveju nedraugišką pa
sielgimą, koviečiai krepšininkai ir 
valdyba sutiko su dideliu nepasi
tenkinimu ir lietuvių sporto šven
tėje Geelonge neleis Gasiūnui 
žaisti už ‘Kovą”. K.

“N. ADELAIDE ’ 
(30:17)

Priešo komanda yra viena iš 
stipriausių šioje grupėje. Pirmąjį 

' puslaikį australai turėjo lengvai 
pasiduoti labai gražiam jaunųjų 
vytiečių susižaidimui, bet antra
jam puslaiky, panaudoję “zoną” 
ir nuvarginę vytiečius, smarkiai 
atsiplėšė, bet neįstengė rungtynių 
laimėti. Taškai: Gumbys 27, M. 
S ta t niekas 5, Kalibatas 4, Andriu
šis 2, G. Statnickas 2, E. Gudelis 
puikiai sužaidė gynime.

MOTERŲ I — "PANTHERNS” 
13:11 (9:5)

šios rungtynės pasižymėjo ypa
tingu abiejų pusių kietu žaidimu, 
kas atsiliepė ir į tokį žemą taškų 
santykį. Geriausiai sužaidė gyni
mas. Taškai: Kelertaitė 7, Kitie
nė 4, Ignatavičienė 2.

“VYTIS” I — "VYTIS”
JAUNIAI I 97:57 (47x23)

Jaunieji vytiečiai panoro išban
dyti savo jėgas su pirmąja ko
manda ir draugiškose rungtynėse 
jie turėjo progos įsitikinti, jog 
dar daug turi padirbėti, kad su
darytų pavojų pirmajai komandai.

JAUNIŲ I — UNIVERSITETAS 
63:49 (30:22)

Šios rungtynės buvo paskuti
nės prieš pusiau baigmę ir baig
mę. Priešas stengėsi kietai kovo
ti, nes šių rungtynių pralaimėji
mas jam reiškė nepatekimą į ket
veriukę. Zoninis dengimas sustab
dė priešininkų prasiveržimus, o 
geresni mėtymai atnešė laimėji
mą. Taškai: Pocius 22, Lapšys 16, 
R. Urmonas 10, Rakauskas 6, L. 
Urmonas 5, Snarskis 4.

Per visą žiemos turnyrą vytie
čiai įmetė 1085 taškus ir gavo 629 
taškus. Reik tikėtis, kad ir baig
mėje jie gerai pasirodys.

MOTERŲ 1 — "MARRION' 
35:10 (18:9)

Šios rungtynės moterims buvo 
paskutinės šiame žiemos turnyre. 
Nors jos ir laimėjo lengvai, bet

PRENUMERUOKITE

MOŠŲ PASTOGE'

SIUNČIAME JOSŲ SUPIRKTUS SIUNTINIUS I LIETUVĄ! 
Turime ilgą stažą ir patarnaujame greitai ir sąžiningai. 

PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 22 LBS. SUPAKUOJAME PATYS. 
PIRKIMO KVITŲ MUMS NEREIKIA. SIUNČIAME PER PATIKI
MĄ ŠVEDIJOS BENDROVĘ. TURIME JAU ŠIMTUS VISAPUSIŠ
KAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ.

Adelaidėje
“VYTIS” — "TORRENS’ 

74:54 (34:18)

Vyrų pirmoji krepšinio koman
da ketvirčio finale susitiko su ga
na stipria australų komanda ir ją 
nugalėjo. Vytiečiai šias rungtynes 
sužaidė labai gražiai. Puikia gyny
ba ir puolėjai gražiais deriniais 
bei taikliais mėtymais aiškiai bu
vo pranašesni už australus, nors 
jie, naudodami zoninį dengimą, 
stengėsi sustabdyti didelę vytiečių 
spartą ir gerus mėtymus. Po dvie-
jų savaičių vytiečiai susitiks pu-

K. KNOSTENBERGS,
62 Swanston Street, 

MELBOURNE, C. 1.
TEL-: MF 1036

Kasdien nuo 10 vai. ryto — 5.30 vakaro.
Š e š t a d i e*n iais nuo 9 vai. ryto — 12 p. p.

Po darbo valandų bei savaitgaliais:
70 Harris Street, 

NORTH MELBOURNE, VIC.

Siuntiniai siunčiami švediškais laivais iš Melbourno. Garantuojame 
pristatymą per 3 mėnesius!

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 28-TO SPALIO.
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MŪSŲ PASTOGĖ
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS NEWCASTLY

SYDNĖJUS PRANEŠIMAI MELBOURNAS
PENKERI METAI

Maž. Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Sydnėjaus skyrius švenčia pen- 
kerių metų savo darbo sukaktį. Ta 
proga spalio 19 d. Estų namuose 
įvyks uždaras pobūvis, į kurį kvie
čiami visi draugijos nariai ir sve
čiais ktų organizacijų atstovai.

MACHIA VELIS AKTUALUS 
IR ŠIANDIEN

Plunksnos klubo sueigoj, įvyku
sioj spalio 5 d. jo nario V. Skrin- 
skos namuose Nth. Strathfielde, 
diskusinę paskaitų apie 15 šimt. 
pagarsėjusį politikų ir jo knygas 
“Princas” ir “Kalbos” skaitė St. 
Kovalskis. Paskaitoje ir diskusijo
se nagrinėta svarbesni Machiave- 
llo pareiškimai ir jo pažiūra į po
litikų nuo seniausių laikų. Kons
tatuota, kad ir šiandien politikoj 
naudojamos tos pačios priemonės 
ir metodai, kaip ir visais laikais, 
kurių, bene, pagrindiniai elemen
tai yra klasta, jėga ir “tikslas pa- 
Jsfeia priemones”. Machiavello 

išvedžiojimais labai domėjęsi ir Jo 
knygas godžiai skaitę veik visi žy
mieji mūsų laikų politikai ir vals
tybių vadai: Hitleris, Stalinas, 
Ruzveltas, sakoma, ir čiorčilis, 
betgi labiausiai visi diktatūrinių 
režimų viršūnėse stovį asmenys.

Po diskusijų pašnekesiai rūpi
mais klausimais buvo tęsiami prie 
kavos.

PILIETYBĖS KLAUSIMU

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
skyriaus parengime, įvykusiame 
6 d. Milsons Point salėje, V. Sau
dargas padarė pranešimą piliety
bės klausimu. Pranešime vyravo 
mintis, kad šiame krašte gyvenan
tiems žmonėms būtų patartina pri
imti šio krašto pilietybę, nes tai 
naudinga paskiram asmeniui ir jo 
gimtajam kraštui, kadangi tuo bū
du galima geriau pasitarnauti jo 
interesams. Buvo tačiau ir prieš
taraujančių nuomonių, daugiau ta 
prasme, kad naujiesiems ateiviams 
pilietybė suteikia lyg ir antros 
eilės piliečio teises, todėl reikėtų 
daryti žygių, kad pilietybės įsta
tymas būtų pakeista ir visi turėtų 
vienodas teises. Kiti reiškė susi
rūpinimų, kad priimdami šio kraš
to pilietybę, turi atsisakyti gim
tojo krašto pilietybės. Betgi ka
tegoriškų nuomonių dėl pilietybės 
priėmimo nebuvo pareikšta. Many
ta, kad teisingiausia kiekvienam 
apsispręsti individualiai.

Kitas “šviesos” parengimas 
įvyks lapkričio 6 d. Kęstučio An- 
kaus studijoj, Bankstowne.

DAINOS CHORD!

“Dainos” choro repeticijos bus 
Camperdowne: spalio 15 d., ant
radienį, 7 vai. vak. ir spalio 20 
d., sekmadienį, prieš pamaldas nuo 
10 vaL Kviečiami visi buvę cho
ristai ir nauji norintieji giedoti 
chore.

MEZLIAVA BANKSTOWNO 
LIETUVIŲ NAMAMS

Irenos Auglytės ir Ed. Valioko 
vestuvėse, jaunosios tėvų namuose 
pobūvio metu Bankstowno lietuvių 
namams pravesta mezliava davė £ 
12.2.0. Skautų bičiulių vakaro pro-

- Bankstowno namams surinkta 
£ 7.1.6.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ NARIAMS

Klubo “Lietuvių Namai” Taryba 
kviečia narių metinį susirinkimą 
1957 metų lapkričio mėn. 3 d. 1 
vai. po pietų (sekmadienį) Cam- 
perd*»wn*» bažnyčios parapijos sa
lėje.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
reikalingam kvorumui, susirinki
mas įvyks viena valanda vėliau po 
nustatyto laiko ir bus teisėtas ne
atsižvelgiant į dalyvių skaičių.

Pagal įstatų 18 paragrafą — 
narys nedalyvavęs 3 metus iš ei
lės metiniame susirinkime, arba 
neįgaliojęs kitą narį atstovauti 
save, išbraukiamas iš narių sąra
šo.

Pagal Tarybos nutarimą nariai 
susirinkime turės balsavimo teisę 
tik pagal įmokėtii įnašų dydį.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos praneši

mas. _
3. Prezidiumo sudarymas.
4. Tarybos pranešimas: a) me

tinė apyskaita, b) informacija 
apie namus.

5. Revizijos komisijos praneši
mas.

6. Apyskaitos tvirtinimas.
7. Tarybos sąstato papildymui 

3 tarybos narių ir *7 kandidatų 
tarybon rinkimas.

8. Einamieji reikalai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Klubo “Lietuvių Namai” 
Taryba.

MIELI SYDNĖJAUS 
LIETUVIAI

Sveikindami naująjį “Dainos” 
choro dirigentą p. K. Kavaliauską, 
ir linkėdami jam našaus darbo, 
mes sykiu kreipiamės į Sydnėjaus 
lietuvius-es, ypač mūsų jaunimą, 
kviesdami skaitlingai prisidėti prie 
“Dainos” choro stiprinimo: raski
me bent dvi valandas per savaitę 
paaukoti lietuviškai dainai. Tegul 
ir Sydnėjuje, kaip ir kitur lietu
viška daina skamba plačiai ir ga
lingai.

Tad junkimės visi i “Dainos” 
chorą ir padarykime jį stipriausiu 
lietuvių choru Australijoje.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

INŽ. SIMAS GRINA 

praneša, kad jis pasitraukė iš 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tarybos 
iždininko pareigų ir tarybos. Iš 
tarybos pasitraukė ir inž. Berna
tavičius.

PADĖKA
Algiui Plūkui, per eilę metų 

sėkmingai vadovavusim “Dainos” 
chorui, ir tuo pačiu gražiai pasi
tarnavusiam Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenei, mes nuoširddžlai 
dėkojame ir tikime, kad ir atei
tyje p. Algis Plūkas dirbs lietu
viškos dainos ir muzikos ugdyme, 
sykiu keldamas savo brolių ir se
sių dvasią čia, tremtyje.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

LKF SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyriaus valdyba skelbia 
Melbourne lieteuriams, kad š.m. 
spalio 20 d. 12.45 vai. St Johns 
parapijos maž. salėje įvyksta me
tinis — visuotinis skyriaus narių 
susirinkimas.

Susirinkimo darbo tvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas, 2. Prezidiu
mo sudarymas, 3. Skyriaus valdy
bos pranešimai: a). Valdybos pir
mininko, b). Valdybos iždininko, 
c). Bibliotekos vedėjo. 4. Kontro
lės komisijos pranešimas, 5. Dis- 

i kusijos dėl pranešimų, 6. Vykdo
mųjų organų rinkimai: a) Sky
riaus valdybos, b) Skyriaus kont
rolės komisijos. 7. Pasikalbėjimas 
ateities veiklos klausimais. 8. Su
sirinkimo uždarymas.

Skyriaus valdyba maloniai kvie
čia visus narius ir kult, darbinin
kus skaitlingai atsilankyti.

Pastaba: Skelbtu laiku (12.45 
vai.) nesusirinkus reikiamai dau
gumai, po pusvalandžio susirinki
mas pradedamas — šaukiamas 
bet kuraim narių skaičiui dalyvau
jant.

L.K.F. Melbourne 
Skyriaus Valdyba.

PAVASARIO MENO PARODA

Victorijos Dailininkų Draugija 
rugsėjo mėn. 16-29 dienomis su
rengė 430 Albert St., East Mel
bourne pavasario parodą. Iš 400 
su viršum darbų buvo atrinkta 
145 tinkami darbai. Jų tarpan pa
teko ir mūsų jaunos dailininkės 
Vidos Kabailienės du kūriniai: 
“Moterys prie upės” ir “Rožės”. 
Dail. Vida Kabailienė yra studi
javusi tapybą Vokietijoje. Ji Aus
tralijoje dalyvauja parodose jau 
nepirmą kartą. Ypač jos kūrinys 
“Moterys prie upės” nusisekęs ir 
daug pasakąs apie dailininkės ga
bumus. Linkėtina, kad dailininkė, 
nors ir trijų vaikų motina būda
ma, rastų laiko ir toliau kurti ir 
garsinti savo tautos vardą bei ras
ti gyvenimo prasmę tapybos me
ne. (k)

PADĖKA

Ryšium su minėjimu p. P. And- 
riušiui pagerbti, Adelaidės Apylin
kės valdyba dėkoja p.p. Gučiams, 
G. Vasiliauskienei, P. Pusdešriui, 
V. Ratkevičiui, J. Venslovavičiui 
ir A. Gučiui už Akto ir meninės 
programos išpildymą. Kunigui J. 
Kungiui už talkininkavimą. Mote
rų Sekcijai, ir ypatingai p. Jana
vičienei, p. Varnauskienei, p. Gar- 
baliauskienei ir p. Dundienei už 
vaišių parengimą; p.p. Vasiliaus
kams už patalpas ir pagalbą, ir 
visiems kitiems, vienokiu ar kito-1 
kiu būdu padėjusioms ar prisidė- 
jusiems prie pagerbimo surengimo, 
nuoširdus ačiū

Adelaidės Apylinkė* Valdyba.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 

NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

KVIEČIAME VISUS!
ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos ruošiamasPOBŪVIS—ŠOKIŲ VAKARAS

įvyks š.m. spalio mėn. 19 d., šeštadienį,

PROTESTANTŲ SALĖJE, BANKSTOWNE.

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

(Tel. MX 2120).

Šio parengimo pelnas skiriamas “Mūsų Pastogė*” reikalams.
Gros gera austrų — vokiečių kapela. Bufete užkandžiai ir gėrimai.

Įėjimas 8 šil., įskaitant ir 6 penus švietimo — Kultūros fondui.

Pradžia 7 vai. Pabaiga 12 vai.

ALB Bankstowno Apylinkė* 
Valdyba.

♦<^^*♦444444444 * ¥-4444444444444444444444444444444

Tautos šventės minėjimas buvo 
surengtas rugsėjo 28 d. (tik tai 
dienai buvo gauta salė).

ALB Newcastlio Apylinkės val
dyba šiemet paskaitininku pasi
kvietė svečią iš Sydnėjaus — ALB 
Krašto Valdybos pirmininką St. 
Kovalskį. Jis savo turiningoj*', 
logiškai išvestoje paskaitoje pa
tiekė įdomių minčių: 1. Vytauto 
sumanymas karūnuotis siekė iš
kelti ir prilyginti kunigaikščių 
Lietuvos vardą, garbę ir rangą 
kitų anuo metu egzistavusių val
stybių pozicijai. 2. Neabejotina, 
jog pavykęs karunavimasis būtų 
daugeliu atžvilgių pakeitęs lietu
vių tautos istorijos vyksmą. 3. 
Vasario 16 aktas tą Vytauto užsi
mojimą realizavo — Lietuva tapo 
lygiateisė, suvereninė valstybė ki
tų valstybių tarpe (tik sumažėju- 
siojv teritorijoje). 4. Sovietų Są
jungos smurtu ir apgaule įvykdy
ta Lietuvos okupacija, pavergė 
lietuvių tautą ir nutraukė Lietu
vos valstybinį suverenumą ir mes 
atsidūrėme šiame krašte. 5. Mes 
turėtume būti geri šio krašto gy-

Mielą PROTŲ ŠEIMĄ, 

patyrusią apie ponios Cicilijos 
motinos, brolio ir kitų artimųjų 
žuvimą ir mirtį Lietuvoje, giliai 
užjaučia

J. Kalakoni*.

Mielą
CICILIJĄ PROTIENĘ,

Povilą, Kęstutį ir Birutę, 
ponios Cicilijos mylimai mamytei, 
broliui ir kitiems artimiesiems 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

V. ir T. Simniškiai.

ventojai, ko galima reikalauti iš 
kiekvieno piliečio, tik neužmirš
tant, kaip pavyzdžiui airiai ir ško
tai (kurie būdami Australijos pi
liečiais niekuomet neužmiršta, jog 
jie yra airiai ir škotai) ir mes tu
rėtume visada atsiminti, jog esa
me lietuviai. Tautinių švenčių pa
grindinis tikslas — lietuvybės iš
laikymas.

XXX
Tautos šventės minėjimo meni

nėje programoje matėme “Ram- 
byną” — scenos vaizdelį, sukurtą 
pagal M. Vaitkaus plačiai žinomą 
“Rambyno” eilėraštį. Vaizdelis 
gabiai surežisuotas, gerai suvai-j 
dintas vykusiai pavaizdavo ir per- I 
davė mūsų įsivaizduojamąją seno-į 
vės Lietuvos dvasią (aukuras, vai- 
delutės, vaidila, šventasis girių 
kalnas). Senelį vaidilą vaizdavo- 
Vyt. Jazbutis; vaidelutes: D. Ba- Į 

l jelytė, B. Zakarauskaitė, D. Skuo- i 
daitė, M. Bučytė, Z. Bajelytė. Z. 1 
Zakarauskienė buvo “Rambyno’ 
eilėraščio deklamuotoja — ji žo
džiais rišo senovės Lietuvą su da
bartim.

“Grybų” daina, perkelta scenon, 
1 buvo mielas ir patrauklus lietu
viškos buities vaizdelis, kuriame 
pasirodė J. Ceanaitis, Z. Zakaraus
kienė, D. Bajelytė ir B. Zakaraus
kaitė.

“Rambyno” ir “Grybų” vaizde
lius įscenizavo ir režisavo M. 
Rimgaudienė, pati gabi aktorė ir 
režisierė.

Tautinių šokių grupė pašoko 
“Mikitą”, “Rugučius” ir “Kalvelį”, 
kuriuos paruošė taip pat M. Rim
gaudienė, Meno grupės vadovė. 
Akordeonu šokius palydėjo V. Lo
rencas. šokių grupė daro pastebi
mą pažangą.

lės, Pabuskim ir Gedimino maršą 
(pianinu chorui padėjo N. Kleme- 
nytė).

Choras, atrodo, dirba rimtai, ką 
rodo ir jo šis pasirodymas. New
castlio lieteuvių svajonė — turė
ti savo erotą — išsipildė.

XXX
Meno grupės vadovei M. Rim- 

gaudienei ir chorvedžiui St. Žukui 
įteikta gėlių. Apylinkės valdybos 
pirmininkas dėkojo paskaitininkui, 
meno grupės vadovei, dirigentui ir 
visiems programos dalyviams, už 
j t? pasišventimą lietuviškos kultū
ros ugdyme ir lietuvybės išlaiky
me aplamai. Minėjimo dalyviai (jų 
buvo per 100) savo padėką pareiš
kė ilgais, ilgais plojimais.

Po programos buvo šokiai, ku
riuose dalyvavo taip pat būrys es
tų, latvių ir australų. Jų kelioli
ka buvo matyti ir minėjime.

Pastarųjų penkerių metų laiko
tarpy Newcastlio lietuviškoji veik
la pergyveno pakilimų (pragiedru
lių) ir atoslūgių (ūkanotų dienų), 
šių metų kultūrinis derlius gana 
našus.

Jei. prie lietuviškojo choro, me
no grupės brandaus reiškimosi, 
lietuviškųjų pamaldų dar būtų ga
lima atgaivinti ir prijungti sa
vaitgalinę mokyklą — Newcastlio 
lietuviai turėtų tvirtus lietuvybės 
išlaikymo pagrindus.

Ir, pagaliau, ne pagyros žodžius 
barstant, dėl lietuviškosios kultū
ros stipresnio pulsavimo čia pa
dėka priklauso ALB Newcastlio 
Apylinkės valdybos pirm. inž. J. 
Dirginčiui, kuris savo taktu, pasi
šventimu ir sugebėjimu rodo pa
vyzdį, kaip reikia bendruomeninį 
darbą dirbti. Per trumpą laiką jis 
įsigijo lietuviuose autoritetą ir 
pasitikėjimą.

K.M.

Gerb. Poniai C. PROTIENEI, 
patyrusiai apie jos motinos ir 
brolio mirtį Lietuvoje, p.p. 
PROTUS nuoširdžiai užjau
čia

Pr. ir Ei. Nagiai.

Pastaraisiais mėnesiais New
castlio lietuvių choras sustiprėjo 
skaičiumi ir susidalnavimu. Da
bar choro yra 31 choristas-tė; jam 
vadovauja jaunas muzikas St. Žu
kas.

Tautos šventės minėjime choras 
padainavo penkias dainas: Leiskit 
į tėvynę, Tėviškėlę (prieš šią dai
ną išpildant chorui, N. Levickai
tė, pianinu palydint, ją padekla
mavo kaip eilėraštį), Iš rytų sale-

Mielą mūsų narį, 

JULIŲ DAMBRAUSKĄ

ADELAIDĖ i

PAGERBĖM 
PULGĮ ANDRIUS!

Rašytojo Pulgio Andriušio 50 
metų amžiaus ii’ 25 metų litera
tūrinio darbo sukakčiai paminėti, 
ALB Adelaidės Apylinkės valdy
bai vadovaujant, ir visoms Ade
laidės organizacijoms mielai pri
tariant, buvo suruoštas sukaktuvi
ninkui pagerbti vakaras. Po iškil-

ir
ONUTĘ FRANCAITĘ,

mingosios dalies salėje, po sveiki
nimų ir meninės programos, p.p.- 
Vasiliauskų namuose įvyko užda
ras pobūvis, kuriame dalyvavo 
gausus būrys sukaktuvininko bi
čiulių ir organizacijų atstovai.

Adelaidės liet, bendruomenės
jų sutuoktuvių proga sveikiname ir laimingo 
gyvenimo linkime

“Atžalos” Teatras.

vardu sukaktuvininkui įteikta su 
lietuviškais ženklais rašomoji ma
šinėlė. (n).

Duodi laiku —daugiausia duodi
TAIP SENA LIETUVIŠKA IŠMINTIS NUSAKO ARTIMUI 

PAGALBOS TEIKIMO ESMĘ.

Ne vienas šiandien esame susirūpinęs siuntinėliais. O prieš Kalėdas 
beveik kiekvienas stengiasi ką nors pasiųsti savo artimiesiems. Tad 
svarbu, kad siuntinėlis adresatą pasiektų laiku — dar prieš Kalėdas. 
Jus užtikriname, kad siuntiniai laiku pasieks. Jūsų artimuosius, jeigu

Siuntinius užsakysite jau dabar per

HILLCREST TRADING CO.
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVE., 
Hurstville (Sydney)

Telef. LU 4464
MES ATSTOVAUJAME T A Z A B FIRMA

PRIIMAME: Visų rūšių siuntinius iki 22 sv. svorio.
SIUNČIAME: Paprastu ir oro paštu.
SUSITARUS: Paimame Jūsų užsakymus iš namų — paskambinkite 
telefonu ir Jums nereikės vargti kelionėje ir gaišti laikn.
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. iki 7 vai. vak., šeštadieniais nuo 9 
vai. iki 1 vai. p.p. Sekmadieniais ir po darbo valandų «— susitarus.
PATARIAME: Siųskite spec, kalėdinius siuntinius, sudarytus iš ver
tingų dalykų skirtingo amžiaus žmonėms — vaikams ir suaugusiems, 
vyrams ir moterims.
KALĖDINIAI SIUNTINIAI paprastu paštu plieks užsakius iki 
spalio 20 d.; ORO PAŠTU — iki lapkričio 25 d.
ADRESATAS nieko nemoka — muitus ir kitas išlaidas sumoka 
siuntėjas.
PRIMOKĖJIMAI: Už oro pašto siuntinius yra tokie: Pabaltijo kraš
tai — už I-mą kg. £ 1.5.0, už kiekvieną sekantį kg. 13 šil. Azijos 
Rusijon už kiekvieną kg. £ 1.15.0.

KAINORAŠČIAI IR PREKIŲ PAVYZDŽIAI PAS MUS 
KIEKVIENAS GALI SUSIPAŽINTI.

SAVI NAMAI
Adelaidiškiai pagaliau jau turi 

savus namus. Tai erdvi salė, sta
tyta mokyklos reikalams. Salėje 
gali tilpti 400-500 žmonių. Ji kaš
tuoja £ 6250.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
(Ine.) spalio 23 d. šaukia namų 
dalininkų ir visų adelaidiškių lie
tuvių susirinkimą, kuris įvyks jau 
naujai nupirktoje salėje — Adelai
dės lietuvių namuose. (Plačiau 
apie namus ir susirinkimo dar
botvarkė 5 psl. Red.).

Pirmieji j savus namus įžengė 
džylongiŠkiai lietuviai, o dabar 
adelaidiškiai. (n).

Pajieškojimai
★ Bernardui Matkevičiui yra ži

nių iš S. Daugėliškio. Kreiptis į 
“M.P.” Red.

★ M. Prošinskienei yra laiškas 
iš Kauno (nuo Miškausko). Kreip
tis: P. Maurusevičienė, 6 Platform 
St., Lidcombe, N.S.W.

★ Anną Rozą Kit — Aranaus- 
kaitę, d. Vinco, gim. 1920 m. va
sario 29 d. Vilkavišky, pajieško 
artimieji. Pranešti V. Saudargie- 
nei, 100 Green Point Rd., Como, 
N.S.W.

★ Antanas Žutelis iš Hamburg 
— Bramfield, Hildeboldweg 20, 
pajieško savo brolio Juozo žute- 
lio gyv. Australijoj (kurį laiką bu
vusio Victorijoj).

★ Juozas Kvederis, (24) Ham
burg — Altona, Eimsbūtteler Str. 
55, nori gauti žinių apie tragiš
kai mirusį savo brolį Kvederį, 
gyv. Australijoj.

6


	1957-10-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1957-10-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1957-10-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1957-10-14-MUSU-PASTOGE_0004
	1957-10-14-MUSU-PASTOGE_0005
	1957-10-14-MUSU-PASTOGE_0006

