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DŽIUGŪS REIŠKINIAI AMERIKA IR INDONEZIJA
PASTARĄJĄ SAVAITĘ PASAULIO SPAUDOJE DAŽNIAUSIA MINIMI VARDAI BUVO

IŠio numerio “Jaunimo .Kvies
ly” Australijos lietuvių visuome
nė išskaitys tikrai džiugių mūsų 
lietuviško gyvenimo apraiškų, ku
rių vadovams ir dalyviams maža 
tik paprasto pagyrimo.

Australijos Liet. Kultūros Fon
do Melbourne įsteigtieji prieš 6- 
-rius metus lituanistiniai kursai 
antrąja savo laida šiais metais ga
li tikrai pamatuotai didžiuotis. Jau 
ilgesnį laikų beveik kas mėnesį 
“Mūsų Pastogės” skyrių Jaunimo 
Kvieslys užpildo patys lituanisti
nės mokyklos kursantai. Savo ap
rašymuose ir straipsneliuose, jie 
akivaidžiai parodo mūsų visuome
nei, kad iš šių jaunuolių auga ne 
tik sąmoningi patriotai, bet ir lie
tuviško rašto mėgėjai, kurie atei
tyje pakeis senesniuosius mūsų 
laikraštininkus ir laikraščių ben
dradarbius. Vadinasi, lituanistiniai 
kursai ruošia ateities šviesuolius, 
kurie perims iš mūsų, senesniųjų, 
kovos kardų dėl lietuviškų reikalų.

Tikrai reikia džiaugtis, kad šito
kį lituanistiniai kursai įsisteigė 
ir Adelaidėje, žinant Adelaidės 
visuomeninkų aktyvumą ir veiklą, 
reikia tikėti, kad ten įsteigtoji litu
anistinė mokykla taip pat su ne 
mažesniu užsidegimu ir kruopštu
mu dirbs šį svarbų darbą.

Lituanistinių kursų programa 
toliau tęsia mūsų jaunuolių švie
timą, kuris savaitgalinėse mokyk
lose praeinamas. Išeitų, kad sa
vaitgalinės mokyklos galima būtu 
palyginti su Lietuvos pradžios mo
kyklomis, o lituanistiniai kursai 
— su vidurinėmis mokyklomis, 
suprantama, tik kas liečia lituanis
tinius dalykus.

Lietuviškoji visuomenė Austra
lijoj turėtų ypač stipriai padėti 
mūsų kultūrininkams išlaikyti lie
tuvių savaitgalio mokyklėles ir 
jau veikiančius lituanistinius kur
sus Melbourne ir Adelaidėje.

Tačiau šito dar neužtenka, nes 
tik nedidelė mūsų jaunimo dalis 
gali pakliūti į šias mokyklas. Jau
nųjų lietuviukų tėvų pareiga visus 
savo vaikus leisti į tokias mokyk
las — mažesniuosius į savaitgali
nes mokyklėles, o didesniuosius, 
ypač gimnazistinio amžiaus — į 
lituanistinius kursus, šiame reika
le tėvams gali padėti ALB-nės 
apylinkių vadovybės, kur dar nėra 
sudarytų švietimo tarybų. Tačiau 
tėvai vis dėlto pirmieji turėtų su
sirūpinti savo vaikų lituanistiniu 
švietimu, nes juk ne kam kitam, 
o tik jiems patiems bus didi 
skriauda, kai jų vaikai nutols nuo 
jų kraujo, kilmės ir neteks lietu
viškosios sielos grožio.

Ateina vis malonesnių girdų, 
kad ir Sydnėjaus lietuviai grei
tai suorganizuos lituanistinius kur
sus. Bankstowniskiai jau, kiek gir
dėti, jieško tam reikalui mokyto
jų. Reikia tikėti, kad ir Sydnė
jaus nupirktuose ir Bankstowno 
baigiamuose statyti namuose grei
tai bus galima pradėti šis svarbus 
ir nepamainomas darbas.

Iš šių reiškinių darant išvadas, 
tenka pasidžiaugti, kad Australi
jos lietuvių švietimo reikalai, nors 
pamažu, bet vis dėlto pradeda 
įgauti pastovesnius ir labiau rea
lius bruožus, kurie ateityje galės 
suvaidinti lemiamą, vaidmenį ug
dant sąmoningą jaunųjų lietuvių 
kartą.

J.V.

Amerika neramina ekonominį 
vakarų pasaulį jau vien tik todėl, 
kad joje dienomis kyla nedarbas. 

. Vyriausybė, su ja drauge ir pre- 
' zidentas Eisenhoveris, intensyviai 

posėdžiauja, norėdami rasti ba
rdus, kaip aprūpinti darbu 6 mil. 
į jo jieškančiųjų. Australijos laik
raščių bendradarbis Don Idon iš 
Amerikos praneša, kad ton esanti 

j jau nebe laikina bedarbė, bet tik- 
, ra ekonominė krizė. Gatvėse ir 
pakelėse esą daug ubagaujančių, 
nes yra žmonių, kurie, pasibaigus 
nedarbo pašalpos terminui, atsidū
rė tikrai pasigailėtinoj padėty.

Amerikos vardas taip pat mini
mas ir ryšium su Indonezijos su
kilimu. Komunistinių, o iš dalies 
ir neutraliųjų kraštų spauda daro 
užmetimus, kad Indonezijos suki
lėliai esą. ginkluojami amerikoniš
kais ginklais. Nors šiais ginklais

PROBLEMA
Nesigilinant į Amerikos vidaus 

gyvenimą, atrodo, kad ten ne tik 
ekonominis gerbūvis bujoja, bet 
ir kiti reikalai pavyzdingai vysto
si. Tačiau ir toje turtingiausio
je pasaulio valstybėje yra tokių 
vidaus gyvenimo problemų, ku
rios kelia visai rimto rūpesčio val
dantiesiems.

Kai pastaruoju laiku pradėjo 
kilti pietinėse Amerikos valstijose 
antagonizmas tarp negrų ir baltų
jų, iš pietų pradėjo plaukti tūks
tančiai negrų į šiaurinius krašto 
miestus, ypač į Čikagą.

Čikaga, kaip žiųome, yra pra
monės miestas. Jame kuriasi visi 
Amerikon atvykę naujokai, ries 
čia lengviauisa rasti darbo. Taigi, 
negrų virtinės su šeimomis ir savo 
rakandais visomis susisiekimo 
priemonėmis diena iš dienos va
žiuoja į Čikagą. Tarsi čigonų sto
vyklos, negrų benamiai užima 
daugelį Čikagos viešųjų aikščių, 
skverų, parkų. Policija ragina 
juos apleisti šias viešo naudoji
mosi vietas, tačiau, neturint pa
kankamai butų, „šis klausimas to
lydžio darosi opesnis.

Baltieji miesto gyventojai tokiu 
juodųjų antplūdžiu yra nepapras
tai susirūpinę, ir kaikuriuose mie
sto rajonuose ši padėtis yra pasie
kusi visai rimto įtempimo. Skai
čiuojama, kad vidutiniškai apie 
3000 naujų negrų atvyksta į Či
kagą kas savaitę.

1 Suprantama, kad šis negrų ant- 
' plūdis didėja ne tik dėlto, kad pie

tuose jie yra persekiojami, bet 
dar ir dėl kitų priežasčių. Pietų 
valstijose negrai yra labai mažai 
apmokami. Vienas atvykėlis Čika
gos laikraštininkui pareiškė, kad 
pietuose jie uždirba tiek per visą 
savaitę, kiek Čikagoje per dvi 
dienas.

Dabar skaičiuojama, kad baltų
jų Čikagoje yra apie 3 mil., o 
negrų jau per 1 mil., atseit — 

negrai sudaro apie ketvirtadalį vi
sų gyventojų.

Kad šitoji proporcija pasiliktų 
ir ateičiai, tai gal ji nekeltų tokio 
didelio susirūpinimo baltųjų sluo- 
gsniuose, tačiau, atrodo, kad juo

ŠIŲDVIEJŲ VALSTYBIŲ.
aprūpiną juos Kinijos nacionalis
tai, kurie pakartotinai ir dažnai 
mėtą juos iš lėktuvų, tačiau 
jau vien tas faktas, kad tie gink
lai yra amerikietiškos kilmės, ver
čia daryti įvairiausius spėliojimus.

Pačioje Indonezijoje paskutinę 
savaitę buvo palyginti ramu. Pir
mieji mūšiai, kurie vyko tada, kai 
vyriausybininkai kėlė savo dali
nius, norėdami užimti svarbesnius 
Sumatros strateginius* punktus, 
kiek aprimo, nes, atrodo, abi pu
sės turėjo padaryti kariuomenių 
pergrupavimus. Abi kariaujančios 
grupės skelbė daug nuostolių prie
šui, tačiau karinių ekspertų nuo
mone patys mūšiai nebuvo nei 
perdaug kruvini, nei dideli.

Pirmuosiuose susidūrimuose lai
mėjo vyriausybininkai, nes jiems 
pavyko užimti naftos šaltinių mie-

ALIARMUOJANTI RASINE
ČIKAGOJE

toliau, juo daugiau pozicijų bal
tieji privalo užleisti juodukams, 
nepaprastu ’greičiu besiplečian- 
tiems. Baltieji instinktyviai prie
šinasi Šiai tamsiaodžių lavinai, ne- 

' norėdami jų įsileisti į butus, ne
parduodami jiems namų, nepri- 
iminėdami į darbus ir t.t. Tačiau 
šios priemonės, pasirodė, nėra to
kios efektyvios, nes negrai randa 
draugų baltųjų spekuliantų tarpe, 
kurie supirkinėja namus iš kitų 
baltųjų ii’ už brangesnę kainą pa
skui parduoda negrams. Apskai- 
eioujama, kad per vieną savaitę 
negrai nuperka apie 300 namų iš 
baltųjų geruosiuose miesto rajo
nuose.

Esant tokiai padėčiai, įtempimas 
šių dviejų rasių varžybose didėja 
kasdien, ypač, kad negrų tarpe 
nusikaltimų skaičius yra procenti
niai žymiai augštesnis' Oficialio
sios įstaigos, ypač policijos prezi
diumas dėl negrų nusikalstamumo 
nuošimčio randa pateisinančių 
aplinkybių. Jų nuomone, negrai 
yra darbštūs, pareigingi ir savo 
viduje neblogi žmonės, tačiau dėl 
baltųjų neapykantos, esą, jie 
įgauna vis daugiau atkaklumo ir 
kerštingumo. Nors oficialiai yra 
paskelbta, kad čia visi gyventojai 
yra lygiateisiai, tačiau praktinia
me gyvenime šito nėra. Centri
niuose miesto viešbučiuose, baruo
se ir naktiniuose klubuose iki šiol 
dar ir negrai jaučiasi neblogai, ir 
jie yra patarnaujami, nes tik ke
letas tokių vietovių neįsileidžia 
jų. Tačiau daugumoje turtingų 
priemiesčių restoranų durys neg
rams yra uždarytos. Kadangi įs
tatymai liepia restoranų savinin
kams traktuoti visus gyventojus 
lygiai, tai savininkai apeina juos, 
paversdami savo restoranus neva 
uždarais klubais, į kuriuos teįsi
leidžia tik baltaodžius.

Dėl šios padėties negrų sluogs- 
niuose auga rimtas nepasitenkini-- 
mas. Jų darbininkai Čikagoj skun
džiasi, kad prie Mississipi. jiems 
buvę vis dėlto žymiai geriau, nes 
jie ten turėję visuomenėj savo 
vietą ir žinoję savo padėtį, čia gi 
žmogus nežinąs, kur esą galima 

stą Pakan Baru ir šiaurinės Su
matros sostinę Medan.

Paskutiniais pranešimais sukilė
liai ir viename ir kitame sekto
riuje vėl sustiprino savo karinę 
veiklą. Jų užsienių reikalų mi- 
nisteris pulk. Simbolon per Pe- 
dango (centrinės Sumatros sosti
nės) radiją praneša, kad sukilė
liai pradėję puolimą, norėdami at
siimti Medan. Mūšiai vykstą pla
čiu frontu, ir vyriausybininkų 
kariuomenė, esą, panikoj traukia
si į pajūrį.

Sukilėlių premjeras, dr. Sjaf- 
rudin, paskelbė per radiją oficialų 
komunikatą, kad jie pirksią gink
lus užsieniuose.

Kaip baigsis Indonezijos suki
limas, atrodo, parodys jau netoli
ma ateitis.

A.K.

užeiti ir išgerti kavos puodelį, 
nes reikią saugotis, kad nebūtum 
išmestas.

Jieškant darbo Čikagoje negrai 
taip pat susiduria su sunkumais. , 
Dažnos firmos, ypač lengvesnių 
darbų įmonės ar įstaigos labai ne
noriai priima negrus. Juodieji 
skundžiasi, kad dažnai viena ar 
kita įmonė jiems atsako darbą ir 
jų vieton priima baltuosius. Į Či
kagos mokyklas oficialiai priima
mi visokių rasių mokiniai, tačiau 
tuose priemiesčiuose, kur daugiau 
negrų, būna grynai negriškos mo
kyklos, o baltųjų kvartaluose — 
tik baltųjų. Kažkaip savaime vy
ksta mokyklų diferencijacija.

Amerikos vyriausybė paskutiniu 
metu ypač įtemptai seka šią rasi
nės kovos įtampą. Yra pavojus, 
kad šie nepasitenkinimo reiškiniai 
išvirs į paskirų išsišokimų eilę, o 
gal ir į didesnius maišto sūku
rius. .šiuo metu tatai ypač pavo
jinga, kai nedarbas Amerikoje 
diena dienon auga.

Pirmosios bedarbių kolonos, su
prantama, susidarė iš negrų, nes 
baltieji pramoninkai pirmiausia 
juos atleidžia, kai mažina darbi
ninkų skaičių.

Vienas iš augštųjų Čikagos po
licijos pareigūnų pareiškė:

— Didžioji rasių problema Ame
rikoj yra ne pietuose, bet šiaurės 
didmiesčiuose, kur spalvuotojų 
procentas labai greitai auga. 
Amerikos ateitis pareis nuo tinka
mo negrų problemos išsprendimo.

J. Sališkis

PIRMAS ATOMINIS LĖKTUVAS 
BUS HIDROPLANAS

Amerika susirūpinusi kaip gali
ma greičiau ir kaip galima stip
riau apsiginkluoti, nes sovietinė 
grėsmė auga labai sparčiai. Yra 
didelis susirūpinimas panaudoti 
moderniškiausią priemonę — ato
mo energiją. Dabar ruošiamas jau 
atominis lėktuvas. Kadangi prie
taisas, kuris skaldo atomus — 
atominis reaktorius — yra gana 
didelio formato, tai yra pasiūlyta 
pirmąjį atominį lėktuvą, kuris tu
ri būti didelis, daryti hidroplaną, 
kad tokiam lėktuvui pakilti nerei
kėtų daryti specialaus aerodromo, 
nes jūros plotai yra geriausias 
aerodromas, o jis prieinamas tik
tai hidroplanui.

Savaitės Žinios
reikalingų prekių ir “gražesnį gy
venimą”. Pasak jo, užsieniečiai la
bai kritikuoja sovietų moterų įsi
jungimą į sunkiuosius darbus, 
kaip gatvių valymas su kastuvu 
ir kirka. Esą negalima toliau šito 
leisti, kai sovietai pasiekė tokios 
galybės ir tokio garso su savo 
sputnikais...

★ Plačiai skaitomas Sydnėjaus 
savaitraštis “Truth” paskelbė įdo
mią žinią, kad’ emigrantai iš už 
geležinės uždangos esą labai susi
rūpinę, įtardami, kad Australijos 
Imigracijos departamente dirba 
bolševikų šnipai. Esą, daug emig
rantų gauna bolševikų laikraštė
lius, raginančius grįžti juos į tė
vynes. Pakeitus gyvenamas vie
tas, esą tie laikraštėliai ir vėl 
siunčiami tiksliais adresais, šias 
žinias galį patiekti tik Imigraci
jos d-to tarnautojai.

★ Anglijoje “Daily Express” 
redakcija padarė įvairių gyvento
jų sluogsnių atsiklausimą dėl ato
minės bombos bandymų ir ameri- 
kietinių bazių Anglijoj.

Į klausimą, ar privalo Anglija 
tęsti hidrogeninius bandymus, pe\* 
50% atsakė “taip”. Klausiant gi, 
ar gerai, kad amerikiečiai turi 
atomines bazes britų salose, dide
lė dauguma atsakė, kad ne, at
seit jie norėtų, kad tų bazių ne
būtų.

★ Sovietų premjeras Bulgani
nas, vystydamas akciją dėl vyriau
sybių galvų susitikimo, Amerikos 
prezidentui Eisenhoveriui siunčia 
ilgiausias propoganda persunktas 
notas. Paskutinioji, šių notų turė
jusi net 22.800 žodžių, kai tuo 
tarpu visi Amerikos atsakymai te
turėjo tik apie 7.000 žodžių iš
viso.

Amerikos užsienio reikalų mi
nisteris J. Foster Dulles šia proga 
sako, kad sovietai dės visas pas
tangas, kad ši konferencija įvyk
tų. Tatai esą reikalinga jiems pa
demonstruoti savo krašto viduje, 
apie savo taikius norus. Dulles 
nuomone, Amerikai esą svarbu ne 
pati konferencija, bet realios su
sitarimo galimybės. Jo manymu 
šios konferencijos darbotvarkėn 
turi būti įtraukta Vokietijos su
vienijimo, atominio nusiginklavi
mo ir Rytinių Europos Tautų ap
sisprendimo klausimai.

★ Lenkijoj vyriausybė praneša, 
kad ji parduodanti 3600 kvadra
tinių mylių plotą nacionalizuotos 
žemės atskiriems ūkininkams. Bri
tų spauda, skelbdama Šį įvykį, sa
ko, kad tatai yra akyvaizdus vy
riausybės prisipažinimas, jog ko
lektyvinis ūkininkavimas išgyve
na aiškią krizę. Lenkų kolektyvi
niai ūkiai jau ilgus metus neša 
didelius nuostolius ir vyriausybė 
esanti priversta vėl grąžinti ūki
ninkų nuosavybes.

★ iŠ. m. kovo mėn. 18 d. Ame
rika vėl paleido į erdves žemės 
palydovą — satelitą, šis naujasis 
Amerikos sviedinys, skriejąs ap
link žemę, yra nedidelis ir leng
vas, tačiau, kaip pranešama, jis 
turi visus reikalingus mokslinius 
įrengimus ir radio siųstuvą, pra- 
nešinėjantį reikalingas žinias. 
Amerikos mokslininkai pranašau
ja, kad šis satelitas skries erdvė
mis apie 10 metų. Jis pasiekė ne
paprastą augštį — per 2500 my
lių, kai tuo tarpu nei vienas so
vietų satelitas nebuvo pasiekęs 
net ir 1.000 mylių augščio.

★ Pirmieji šių metų mėnesiai 
Vakarų pasaulyje kelia rimto su
sirūpinimo dėl tolydžio didėjančio 
nedarbo. Ekonomistų nuomonės 
šį karią diametraliai skiriasi: žy
mi jų dauguma sako, kad šie ne
darbo reiškiniai tėra tik laikinio 
pobūdžio dėl vyriausybių ekono
minių varžtų, kai norima pažaboti 
infliaciją, kita ekonomistij dalis, 
nors kolkas ji dar nėra didelė, 
pranašauja artėjančią ekonominę 
krizę, kokia, pagal juos, buvo 1930 
metais.

O be darbo likusių darbininkų 
ir tarnautojų skaičius visame pa
sauly kasdieną didėja. Kovo mėn. 
pradžioje Amerikos bedarbių ar
mija padidėjo iki 5.173.000 ir ne
rodo jokios tendencijos mažėti. 
Amerikoj besiplečiąs nedarbas, 
suprantama, tuojau atsiliepia ir 
kituose kraštuose, nes beveik vi
sos vakarietiškosios valstybės vie
nu ar kitu būdu yra susietos su 
Amerika ekonominiais ryšiais.

Anglijos bedarbių skaičius kovo 
mėnesį pasiekė - pusės milijono 
skaičių. Kanada su 600.000 bedar
bių yra nepavydėtinoj padėty, nes 
tokio kiekio bedarbių ji nėra turė
jusi nuo didžiosios ekonominės 
krizės laikų. Kanados ekonominio 
gyvenimo stebėtojai šį reiškinį 
vis dėlto aiškina Amerikos bedar
bės įtaka, ypač kad šių dviejų 
kaimynų ekonominis gyvenimas 
turi daug bendrų interesų.

Vakarų Vokietijoj, kuri dar ne
senai skelbėsi, kad jai trūksta 
darbininkų, šiuo metu taip pat 
priskaitoma apie 1.325.000 bedar
bių. Japonijoj tik šių metų vasa
rio mėnesį paaugo bedarbių skai
čius visu 100.000.

Australijoj, kaip patys žinome, 
nedarbas plinta ii’ toliau, nors ir 
ne tokiu greitu tempu, kokiu ki
tose valstybėse. Net ir Naujoji 
Zelandija jau moka keletai šimtij 
savo piliečių nedarbo pašalpas.

Vaistų šiam nedarbui nugalėti 
yra siūloma įvairiausių, tačiau be
veik visų pripažįstama, kad darbi
ninkų perteklius atsirado dėl pa
prasčiausios priežasties — dėl per- 
didelio prigaminimo gėrybių.

★ Sovietai mažina savo kariuo
menę Vengrijoje, apie ką praneša 
vengrų karo ministerija. Praėju
sią savaitę sovietai atitraukė iš 
čia 17.000 savo karių. Tačiau Va
karų stebėtojai praneša, kad ne
žiūrint šių atitraukimų, sovietų 
kariuomenės Vengrijoje dar lieka 
apie 100.000.

★ Vengrijos krašto apsaugos 
ministeris Szallai, šia proga kal
bėdamas, pareiškė, kad sovietų 
pajėgų dar tiek likę krašte, kurios 
galėtų sumušti kiekvieną sukilimą 
ar net kapitalistų užpuolimą...

★ Sovietai ir vėl sprogdina hid
rogenines bombas Sibire. Ameri
kos atominės energijos komisijos 1 
pirmininkas L. Strauss pareiškė, I 
kad šie rusų sprogdinimai neįne- 
ša jokių naujenybių. Jie esą ruti
nos bandymai, ne perdaug didelio 
stiprumo.

★_ Sovietų diktatorius Kruščio- 
vas šiuo metu važinėja po Soy. 
Rusijos rinkimines apygardas ir 
sako kalbas. Atrodo, kad Nikita 
pradėjo mėgdžioti vakariečių tra
dicinę rinkiminę politiką, nors ir 
be reikalo, nes jis neturi juk sau 
jokio kito konkurento.

Vienoje savo kalbų, Kruščiovas 
paskelbė visą eilę pažadij sovietų 
moterims. Jis pažadėjo daugiau
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Šia antrašte Europos Lietuvis 
įsidėjo būdingą A. Virbalio strai
psnį, teisingai įvertinantį bolševi
kų komentatoriaus melą dėl Ame
rikos užsienių reikalų ministerio

MELUOJA PER AKIS—IR NESIGĖDIJA
si į Lietuvos, Latvijos ir Estijos sidarė charakiri. Tai tvirtindamas 
sovietinių respublikų žmones, ra- tačiau jis nutyli Sov. Rusijos duo- 
mnaomoo :«««>♦; Va4L-z»v:«a! kjjį ultimatumą Lietuvai, Latvi

jai ir Estijai; nutyli Raudonosios 
Armijos dideles pajėgas, pasiųs
tas užimti šių kraštų, nutyli šių 
kraštų visišką išniekinimą, areš-

J. Foster Dalies viešo pareiškimo 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties proga.

A. Virbalis rašo:
“Lietuvos Nepriklausomybės su

kakties proga, š.m. vasario 15 d., 
JAV sekretorius J. Foster Dulles 
padarė viešą pareiškimą, kuris la
bai nepatiko Sovietams. Tame pa
reiškime Dulles priminė, kad JAV 
vyriausybė yra pasmerkusi Pa
baltijo Valstybių inkorporavimą į 
Sov. Sąjungą, įvykdytą prievar
tos būdu 1940 m. Dulles taip pat' 
pakartojo Amerikos vyriausybės 
įsitikinimą, kad tautų santykiavi-1 
me turi būti vadovaujamasi lygy
bės ir teisėtumo principais. Pa
galiau jis pareiškė viltį, kad Lie-| 
tu vos, Latvijos ir Estijos tautos, 
ištverusios visas nelaimes, vėl at
gaus savo teises, pagal kurias ga- j 
lės pasirinkti savo valdymas! for
mą.

I šį Dulleso pareiškimą Maskva 1 
reagavo labai greitai, š.m. vasa- * 
rio 18 d. per Maskvos radiją ang
lų kalba buvo perduoti rusų ko
mentarai ryšium su Dulleso pa
reiškimu. Mums įdomu susipažin
ti su šiais jų komentarais bei re-' 
akcija, nes iš jų vartojamų ar
gumentų galime susidaryti vaiz-1 
dą, ar postalininėje eroje iš visoj 
yra bent kiek pasikeitusi Sovietų 
politika Pabaltijo Valstybių at
žvilgiu.

Sovietų radijas savo komenta
rus pradeda šitokiu priekaištu:

“Nuo senų laikų yra pripažin
ta, kad geri santykiai tarp atski
rų kraštų gali būti tik tada, kai 
viena pusė nesikiša į kitos pusės 
vidaus reikalus, šito dalyko Mr. 
Dulles, matomai, nesiteikia pabo
ti. Kiekvienais metais jis kreipia

gindamas juos įvesti kažkokios 
rūšies laisves į savo respublikas, 
tartum jie nesinaudotų jomis da
bar. Praėjusį šeštadienį jis dar 
kartą padarė šitokios rūšies atsi
šaukimą. Įdomiausias < 
yra tas, kad, ragindamas pabal-j jas ir taip toliau ir taip toliau 
tiečius nuversti sovietinį režimą, i — lyg jų ir nebūtų buvę. Ačiū 
Dulles tuo pat metu pripažino, Dievui , visi faktai, kuriuos So- 

į kad jie turi teisę patys pasirink- vietų komentatorius nutyli, Vaka- 
ti savo politinę, ekonominę ir kul- rams yra žinomi, nes yra tūkstan- 
tūrinę sistemą. Šiuo atžvilgiu Mr. trvvii lindininkn VnVnrnnw. 
Dulles yra visiškai korektiškas. 
Visi žmonės turi teisę pasirinkti 
sau tokią valdžios formą bei gy
venimo būdą, kuris jiem labiau
siai patinka”.

Sovietinis komentatorius toliau 
| betgi šitaip dėsto:
1 “Prieš 40 metų Pabaltijo Res- 
. publikos paskelbė savo nepriklau- 
j somybę. Sov. Sąjunga tą jų ne

priklausomybę pripažino. Lygiu 
būdu ji pripažino Lenkijos ir 
Suomijos nepriklausomybes. Ji ne
darė jokių pastangų jėga šias res
publikas grąžinti prie Sovietų 
Valstybės, kaip Mr. Dulles tvirti
na. Kodėl gi tad šios respublikos 
vis dėlto tapo Sov. Sąjungos da
limi? — jūs galite paklausti”.

Iš tikrųjų gi kodėl? Ir, štai ve, 
kaip Sovietų komentatorius aiški
na:

“Tai buvo patys Pabaltijo Res
publikų žmonės, kurie nutarė tai 
padaryti, kai jie 1940 m. nuver
tė savo nacionalistines, buržuazi
nes vyriausybes ir proklamavo 
Sovietinę valdžią”.

še tau, Luce, zuikis! Sovietinis 
komentatorius nori įtikinti vaka
riečius, kad, girdi, pabaltiečiai 
užsimanė vergijos ir -patys sau pa-

ukluslų vismiį lomeiumuių, aico- 
dalykasi tus, žudynes, masines deportaci- 

nanal. inc fnir. foin tnlinii
į — iyg j’ 

Dievui ,

j čiai gyvų liudininkų Vakaruose, 
I kurie visa tai yra matę ir paty
rę savo kailiu.

Nutylėjęs tikruosius okupacijos 
faktus, Sovietų komentatorius to
liau tęsia savo išvedžiojimus:

“Visose trijose respublikose įvy
ko referendumai, kurių pasekmė 
buvo ta, kad visų trijų respubli
kų žmonės paprašė priimti juos i 
Sovietų Sąjungą. Taigi, visa įvyko 
ne prievartos būdu, bet pagal pa
čių žmonių pageidavimą, kad so
vietinis režimas buvo įvestas Pa
baltijo Respublikose”.

Iš tikrųjų vargu ar kas 
galėtų taip įžūliai meluoti, 
Sovietai. Meluojama per 
betgi, tur būt, užmirštama, 
savo metu sovietinė spauda 
jog Lietuvos žmonės turi būti dė
kingi Raudonajai Armijai už jų 
“išlaisvinimą” iš nacionalistinio, 
buržuazinio režimo. O kai dėl re
ferendumų, tai šiandien, tur būt, 
jau visiems yra žinoma, kam ver
ti yra sovietiniai balsavimai, o be 
to, jokio referendumo apie pri
jungimą prie Sovietų visai ir ne
buvo.

Komentatorius savo melagingą 
pasaką tęsia toliau:

kitas 
kaip 
akis, 
kad 

rašė,

“Be to, kieviena respublika pa
siliko nepriklausoma. Kiekviena 
turi savo vyriausybę ir savo reži
mo organus. Buvusios tradicijos 
buvo paliktos, išskiriant tas, ku
rios išplaukia iš teisingunio: dau
giau ten niekas negyvena kitų sąs- 
kaiton”.

Taigi, taigi. Visiems lietuviams 
buvo užkabintos tcrbos, ir jie yra 
su skurdžiausiais Sovietijos kol- 
chozininkais. O kai dėl respublikų 
nepriklausomybės, tai vargu ar 
šiandien ir kalbėti bereikia. Va
karuose visi turėjo progos įsitikin
ti per vengrų sukilimą, kokią “ne
priklausomybę” turi vengrų tauta. 
Lietuva turi jos dar mažiau.

Sovietų komentatorius betgi ap
simeta naiviu ir toliau klausia:

“Taigi, apie kokios rūšies laisvę 
Mr. Dulles kalba? Ar jis kalba apie 
tokią laisvę, kad grįžtų į valdžią 
buvusieji kapitalistai ir žemval
džiai?”

Kalba taip, lyg Lietuva būtų 
turėjusi kokių nors kapitalistų ir 
stambių dvarininkų. Juk visos Lie
tuvos stambiosios įmonės, Lietūkis, 
Maistas, Pienocentras, buvo ko- 
operatyvinio pobūdžio, o stambieji 
dvarininkai po žemės reformos 
jau seniai buvo išnykę. Na, bet 
gal ne visiems vakariečiam šitai 
yra žinoma, tad kodėl nemeluoti: 
gal atsiras vienas kitas, kuris me
lams patikės. Tačiau lietuvių pa
tarlė sako: su melu toli nenuva
žiuosi, bet — dar sunkiau bus 
grįžti...

Pagaliau Sovietų komentatorius 
akiplėšiškai dar drįsta kaltinti val
stybės sekretorių Dulles. Girdi, —

“Naūtraliu būdu kyla klausimas: 
ar Dulles pareiškimas nėra kiši-

masis į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus? Tai yra tokios pat rūšies 
kišimasis, jei Sov. Sąjunga darytų 
reguliarius atsišaukimus į bet ku
rios JAV valstijos žmones, ragin
dama juos įsivesti sovietinę siste-' 
mą. Tačiau Sovietų Sąjungai yra 
tolima tokia idėja. Sovietų vadai 
ir žmonės tiki, kad tai yra pačių 
gyventojų reikalas turėti tokią 
sistemą, kokios jie nori. Jums 
patinka Federalinė Amerikos val
džia — ir mes į tai sakome: puiku, 
turėkite tai, jeigu jums patinka.

! Bet mes norėtume, kad Amerika 
1 irgi panašiai elgtųsi su mumis.
Dulles mėgina pasirodyti Pabal- 

' tijo Sovietinių Respublikų žmonė- 
' ms jų išgelbėtojo rolėje. Bet, iš 
tikrųjų, jo pastangos reiškia ne ką 
kitą, kaip mėginimą užmesti kilpą 

' ant kaklo žmogui, kuriam pavyko 
nuo tos kilpos išsilaisvinti”.

žinoma, rimta diskusija vesti su 
melagium — tai vis viena, kaip su 
pliku peštis. Jeigu primygtinai kas 
tvirtina esant balta ten, kur yra 
juoda, tai rimta diskusija pasidaro 
neįmanoma. Tačiau iš šitų Sovie
tų komentarų, ryšium su Dulles 
pareiškimu, mos galime pasidaryti 
sau šitokią išvadą: nežiūrint visų 
Sovietijoje įvykusių permainų bei 
personalinių pasikeitimų, režimo 
pažiūra ir nusistatymas Pabaltijo 
Valstybių atžvilgiu nėra niekuo 
pasikeitę. Stalinizmo laikotarpyje 
padaryti brutalūs veiksmai Pabal
tijo Valstybėse yra ir dabar užgi
riam! ir palaikomi. Pateisinamie
ji argumentai ir toliau pasilieka 
tie patys — melas. Plikas melas, 
kaip buvo, taip ir toliau pasilieka 
svarbiausiuoju Sovietų propagan
dos įrankiu. Bet šiandien pasauly
je yra šimtai tūkstančių gyvų liu- 
dininkų-pabėgėlių, kurių kiekvie
nas gali pasakyti: Liautumeisi, 
begėdi, per akis bemelavęs!...

Kaišiadorims, nes vysk. T. Matu
lionis dėl okupacinės valdžios da
romų kliūčių negali eiti pareigų. 
Be to, iškankintas bolševikų kalė
jimuose nebuvo pajėgus imtis 
sunkesnės naštos. Ir dabar jis gy
vena Birštone, kuris priklauso jo 
vyskupijai, bet oficialiai Kaišiado
rių vyskupijos valdytoju iki šiol 
buvo kan. J. Stankevičius, valdąs 
taipgi Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijas. Dabar Kaišiadorių vysku
piją tvarkys vysk. V. Slatkevi
čius. Vilniaus ir Panevėžio Vysku
pijas kolkas tvarko vysk. Julijo
nas Steponavičius, kuriam mirda
mas vysk. K. Paltarokas tas pa
reigas patikėjo.

RAŠO: MARI WOLF

Tarpplanetinis susisiekimas, at
rodo, jau netrukus virs realybe. 
Tada gal išaiškės daug paslapčių, 
apie kurias šiandieną svajoja tik 
rašytojai ar gilios fantazijos mo
kslininkai, norėdami suteikti -žmo
gui pasaulio didingumo vaizdą.

“M.P.” redakcija čia pradėjo tal
pinti Mari Wolf apysakos, vardu 
“Tėviškė”, vertimą, kuriame ap
rašinėjama Marso buitis ir žmo
gaus ilgesys vėl patekti į savo 
gimtąją tėviškę.

— Liudvikai, — tarė Marta, — 
aš noriu grįžti namo.

Ji nežiūrėjo į mane, bet aš se
kiau jos žvilgsnį, nukreiptą į Že
mę, kylančią rytuose. Pas mus 
jau ėmė temti ir Ji kilo vieniša
me horizonte, lyg tyra, šviečianti 
Rytų žvaigždė.

Aš pažvelgiau vėl į Martą, sė
dinčią tyliai šalia manęs, šilta 
skara apsisiautusią. Paskutinių 
kelių metų laikotarpyje mes įve- 
dėm lyg ir ritualą į mudviejų 
gyvenimą — laukti sutemų ir ste
bėti kylančią Žemę.

Ji nieko daugiau nebesakė, net 
ir jos supamos kėdės girgždėji
mas nutilo. Martos rankos judė
jo. Aš mačiau, kaip jos drebėjo 
iš susijaudinimo, nuovargio ir se
natvės. Žinojau, apie ką ji galvo
jo. Po septyniasdešimties metų, 
praleistų drauge, jau negali būti 
jokių paslapčių.

Mes sėdėjome stiklinėje veran
doje savo name, Marse ir žiūrė
jome į Rytų žvaigždę. Tačiau 
mums tatai nebuvo tik šviesos 
taškas, nes savo vaizduotėje mes 
matėme kontinentus, vandenynus, 
kalnus, laukus ir žydinčius savo 
jaunystės sodus. Mes vis dar gal
vojom apie žemę, nors gyvenome 
Marse jau 66 metus.

— Liudvikai, — sušnabždėjo 
Marta, — ar tau neatrodo, kad 
Ji šiandien ypatingai skaisčiai 
šviečia?

— Taip, — atsakiau aš taip 
pat tyliai.

— Ji atrodo taip arti, tik 3 
mėnesiai raketiniu orlaiviu keliau
ti! Pagalvok: jeigu mes šią sa
vaitę iškeliautume, mes būtume 
jau po 3 mėnesių tėviškėj...

Aš linkterėjau galva. Daugelį ( 
metų mes stebėjome raketinius 
orlaivius, šaunančius skystą Mar
so atmosferą, pavydėdami žmo
nėms,’ kurie galėjo keliauti iš vie
no pasaulio į kitą. Bet tai buvo 
pavydas be pagrindo, apie kurį 
mes vengdavome atvirai kalbėti.

Mūsų verandoje buvo vėsu ir 
drėgnoka, tarsi žemės oras, kve
piantis besiskleidžiančių rožių 
kvapu. Tačiau tai tebuvo iliuzija, 
nes mes žinojome, kad čia pat, už 
verandos stiklų, buvo šalta ir ne
jauki Marso naktis, atsiduodanti 
šarmu. Man rodėsi kad aš užuo
džiu tas amžinai sausas Marso 
dulkes net ir čia. Atsidusęs aš 
ėmiau kimšti savo pypkę.

— Liudvikai, — švelniai pašau
kė Marta.

— Kas yra? — paklausiau, del
nu pridengdamas degtuko liepsną.

— Nieko ypatingo. Aš tiktai 
norėčiau... aš norėčiau, kad mes 
galėtume grįžti namo tuč tuojaus 
... Namo — į Žemę, kurią aš 
geidžiu pamatyti bent prieš mud
viejų mirtį.

— Mes grįšime, — tariau, — 
sekančiais metais tikrai. Tada Į 
mes turėsime užtektinai pinigų. |

Ji sunkiai atsiduso: — Po metų 
jau gali būti pervėlu...

Giliai suneramintas, aš pažvel-| 
giau į ją, nes ji niekad iki šiol 
taip nekalbėdavo. Aš norėjau 
protestuoti, bet žodžiai įstrigo, jų 
neištarus. Ji teisi. Už metų gali 
būti tikrai jau per vėlu.

Jos darbo suraižytos rankos bu
vo plonutės ir jau nebesustodavo 
drebėjusios. Jos kūnas liko pasi
gailėtinu šešėliu to, kas buvo ka
daise. Net ir jos balsas tapo toks 
silpnutis. Ji buvo sena. Mes abu 
buvome seni. Jau neišgyvensime 
mes daug marsietiškų metų ir ne
ilgai mus kankins žemės ilgesys.

— Kodėl mes negalėtume grįžti 
dar šiais metais, Liudvikai? — 
lyg atspėjusi mintis, paklausė ji.

— Mes negalime, — tariau aš, 
— juk tu žinai, kad mes nesurin
kome dar užtenkamai pinigų.

— Bet jų užteks nusipirkti bilie
tams...

Aš jai esu jau viską aiškinęs, 
galbūt, ji pamiršo. Paskutiniu lai

ku aš dažnai turiu jai daugelį 
dalykų aiškinti po keletą kartų.

Bilietai neparduodami, Eol ne
turima tam tikros specialios pinigų 
sumos draudimui, kelionės čekiams 
ir pasų taksai. Finansiniai neap- 
sirupinusių jokia firma nepriima 
į orlaivius.

Ji liūdnai palingavo galvą ir ta
rė: — Kartais aš abejoju, ar mes 
kada nors turėsime užtenkamai...

Mes taupėme pinigus jau dau
gelį metų, bet tai buvo pasigailėti
nai mažos sumos. Mes nebuvome 
iš tų turtingųjų, kurie galėdavo 
bet kada nueiti į oro transporto 
uostą ir užsisakyti kelionę raketi
niuose orlaiviuose — jų niekas 
neklausinėdavo ir užstato nereika
laudavo. Mes buvome tik ūkinin
kai, kurie sunkiu darbu pelnydavo 
pragyvenimą iš neproduktingos 
Marso dirvos — tiktai du iš mili
jonų mažų žmonelių, gyvenančių 
saulės sistemoje.

— Dar vieni metai, — pasakiau- 
raminančiai, — jeigu derliaus kai
nos nenukris.

Ji nusišypsojo mažu, liudnu šyp
sniu, kuris nesiekė jos akių...

— Gerai, Liudvikai, — dar vieni 
metai...

Tačiau aš negalėjau užmiršti tų 
žodžių, kuriuos ji pasakė anksčiau, 
nei nematyti jos plonučio, pavar
gusio kūno. Nei vienas iš mūsų 
nebebuvome stiprūs, bet aš dar 
buvau žymiai už ją tvirtesnis.

Kai mes apleidome Žemę, tebu
vome dar vaikai.
— Kartais aš stebiuosi, kodėl mes 
iš viso atkeliavome čia, — vėl ty
liai tarė ji.

Mes juk turėjome gražų gyve
nimą!

Ji atsiduso. — Aš žinau... Ta 
čiau dabar, kai jau mūsų gyveni
mas beveik baigtas, nieko nėra, 
kas mus čia laikytų.

Ne, — tariau aš, nieko nebėra...
Jeigu mes būtume turėję vaikų, 

būtų viskas kitaip vykę. Bet mes 
čia gyvenome apsupti mūsų miru
sių draugų vaikų ir anūkų. Vienas 
po kito jie numirė — visi tie, kurie 
atvyko su pirmuoju kolonizaciniu 
orlaiviu į Marsą.

Jau numirė ir tie, kurie atvyko 
antruoju ir trečiuoju. Jų vaikai 
tapo mūsų kaimynais. Jie — Mar
se gimę, o tai — jau skirtinga.

Ji pasilenkė ir paėmė mano 
ranką: — Eime į vidų, Liudvikai,

mums reikia pasilsėti.
Jos akys vėl nukrypo į žalsvą 

žvaigždę, kuri buvo Žemė. Žiūrė
damas į ją, aš jaučiau, kad myliu 
ją lygiai taip pat, kaip ir tada, 
kai mes dar buvome jauni. Net 
dar daugiau, nes mus jungė bendri 
daugelio metų atminimai. Aš taip 
labai troškau duoti jai tai, ko ji 
ilgėjosi, ko mudu abu- ilgėjomės. 
Tačiau aš negalėjau rasti jokios 
išeities... Dar ne šiais metais.

Kadaise, labai senai, aš jaunuo
liškai šypsojausi merginai, kuri 
tik ką buvo davusi žodį tapti mano 
žmoria, ir žadėjau pakloti visą 
pasaulį po jos kojom.

Aš stengiausi apie tai negalvo
ti, bet ilgos nemigo valandos slin
ko pamažu, ir mintys, lyg įky
rios musės, nuolat zyzė: kaip juo 
greičiau sudaryti reikalingą pini
gų sumą... O gal pamėginti nu
važiuoti į tarpkontinentinį orlai
vių uostą ir užsakyti bilietus? Gal 
jie mus leistų? Bet argi jie norės 
laužyti nustatytas taisykles dėl 
dviejų senų farmerių, iš kurių 
jau nėra didelės naudos, ypač, 
kad jų dienos yra suskaitytos...

Marta sunkiai dūsavo sapne. 
Dabar jau buvo užtenkamai švie
su ir aš mačiau jos veidą. Ji šyp
sojosi, nors tik prieš akimirką, 
atrodė, ji bus verkusi, nes ašaros 
dar blizgėjo ant jos skruostų.
Tur būt, ji vėl sapnavo žemę...
Ją stebėdamas, staiga aš nu

sprendžiau vis dėlto nuvykti į 
orlaivių uostą jieškoti galimybės, 
kaip grįžti į žemę. Aš tyliai at
sikėliau, apsirengiau ir pamažėle 
norėjau išeiti, tačiau ji išgirdo ir 
giliu balsu mane pašaukė.

— Nesikelk, Marta, tariau, — 
aš vykstu į miestą.

Ji nurimo ir po minutės vėl 
miegojo...

Aš užsivedžiau savo seną auto
mobilį ir pasukau į kaimo pusę, 
kur išsimėtę gulėjo ūkeliai raus
vo smėlio dykumoje. Tatai buvo 
maži, su daugeliu langų nameliai, 
prisišlieję prie didelių stiklo sto
gais šiltadaržių, kuriuose buvo 
auginami Žemės augalai.

Iš vieno šitų namelių išbėgo 
John Emery, skubėdamas mane 
pasitikti.

— Labas rytas, Liudvikai, ar 
vyksti į miestą?

(B.d.)
Laisvai vertė L.V.

NAUJAS VYSKUPAS 
KAIŠIADORYSE

1957 m. gruodžio mėn. pabaigo
je Lietuvoje buvo įšventintas vys
kupu kun. Vincentas Slatkevičius. 
Jis yra gimęs 1920 m. rugpiūčio 
20 d. Teologijos mokslus ėjo Kau
ne ir Vilniuje ir juos baigė licen- 
cijato laipsniu. Kurį laiką jis dir
bo Kauno kunigų seminarijoj kaip 
profesorius ir dvasios vadas, ėjo 
taipgi vicirektoriaus ir prefekto 
pareigas, o pastaruoju laiku dir
bo prie Kauno bazilikos. Naujasis 
vyskupas paskirtas Kaišiadorių 
vyskupo J.E. vysk. T. Matulionio 
pagalbininku. Jau praėjusios va
saros metu buvo žinių apie pas
tangas paskirti naują vyskupą

LENKIJA 
REIKALINGA 

PAGALBOS
Kanadoj lankosi lenkų vyskupas 

Karol Pekala apsiribodamas dau
giausia lenkų išeivių kolonijomis. 
Tai pirmas katalikų vyskupas iš 
anapus geležinės uždąngos, ku
riam po II D. karo buvo leista 
išvykti užsienin, jei neskaityti vie
no Rytų apeigų vyskupo iš Jugo
slavijos, kuris aplankė V. Europą 
ir š. Ameriką. Pasak vysk. K. Pe
kala, dabartinėj Lenkijoj jaučia
ma daugiau laisvės. Vyriausybė 
leidusi atsiųsti iš užsienio 105 to
nas drabužių, už kuriuos neėmusi 
muito ir dargi davusi sunkveži
mius jiems pergabenti. Drabužiai 
buvę išdalinti vargšams. Lenkija 
laukianti daugiau pagalbos; ypač 
esą trūksta vaistų ligoniams, pie
no vaikams ir šiltų drabužių .Poli
tiniais klausimais vyskupas vengė 
kalbėti, ypač apie valstybės — 
Bažnyčios santykius. Jis tik pami
nėjo, kad vykstanti kova tarp ko
munistinio materializmo ir katali
kybės. Visdėlto, palyginus su Sta
lino laikais, būklė pagerėjusi: vy
skupai ir kunigai buvę grąžinti iš 
kalėjimų į savo darbovietes, o 
pradinėse mokyklose ir gimnazi
jose leista dėstyti tikybą. Be to, 
Liubline veikiąs vienintelis kata
likų universitetas anapus geleži
nės uždangos, kur marksizmas — 
leninizmas komunistine prasme 
nedėstomas. Savo prakalbose bei 
pamoksluose vysk. K. Pekala kvie
čia tautiečius aplankyti Lenkiją 
ir sakosi būsiąs laimingas priimti 
juos kaip vyskupijos šeimininkas. 
Lankydamasis JAV, vyskupas tu
rėjo progos kalbėti per radiją ir 
televiziją. Tuo būdu Lenkijos vys
kupai užmezgė tiesioginį ryšį su 
plačiomis savo išeivių masėmis, 
kurios prašomos paramos nesigai
li.
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KURSANTŲ IŠLEISTUVES
Po trejų mokslo metų, sunkiai 

paprakaitavę paskutinių atostogų 
metu besiruošdami, Melbourne Li
tuanistinių kursų 9 lankytojai va
sario 8 d. išlaikė baigiamuosius 
egzamenus ir vasario 22 d. Kursų 
Vedėjas jiems Įteikė pažymėjimus.

Ta proga ponų žižių bute ir gre
timoje meškeriotojų salikėje buvo 
suruoštos kuklios išleistuvės. Ofi
cialių dalj pradėjo Tėvų-Rėmėjų 
komiteto pirmininkė p. E. žižienė. 
Ji pasveikino baigusius kursantus, 
padėkojo dirbusiems mokytojams.

Kursų vedėjas p. A. Zubras 
trumpu žodžiu paminėjo, kad tai 
yra jau antroji kursų laida, kad 
ir šis kursas, tik vienai lankytojais1 
tenubyrėjus, ištęsėjo trejus metus, 
skirdamas lituanistiniams daly
kams šeštadienius, šiaip laisvas 
dienas ir nemažų dalį metinių atos
togų. Egzaminuose buvo žiūrėta 
dalykų mokėjimo, bet neužmiršta 
ir kitos aplinkybės — kurso lanky
tojai susigyveno, suaugo i rateli, 
1 draugų būrelį. Gaudami kursu 
baigimo pažymėjimų, jie darosi 
išskirtini iš kito melburniškio jau
nimo. Bet kursai tedavė tik pra
džių — reikia ir toliau likti su lie
tuviška knyga ir raštu ir jaut
riems visiems lietuviškiems reika
lams. Po to vedėjas, kiekvienam 
paspausdamas rankų, įteikė pažy
mėjimus.

Kursų seniūnas Antanas Fiše
ris baigusiųjų vardu padėkojo 
mokytojams, reikalų vedėjui ir 
tėvų komitetui už jų darbus. Jis 
pabrėžė, kad jei iš pradžių kur
sus lankyti reikėjo tėvų paragini
mo, tai vėliau, ypač paskutiniai
siais metais, nuo kursų nebesu
laikydavo tėvai, nebeatvyliodavo 
ir jokios kitos pramogos.

Likusiųjų kursantų vardu Kęs
tas Antanaitis atsisveikino su bai
gusiais ir pažadėjo už metų pa
pildyti baigusiųjų būrį nauja lai
da. Šių eilučių autorius, taigi aš 
pasveikinau baigusiuosius pirmo
sios laidos vardu. Arūnas žižys,

KRĖVĖS RAGANIUS
(M.L. KURSŲ BAIGIAMŲJŲ

Krėvą-Mickevičius yra vienas 
žymiausių lietuvių rašytojų klasi
kų. Jis buvo baigęs Lvovo univer
sitetą su daktaro laipsniu ir buvo 
apgynęs dizertaciją Kievo univer
sitete. Nepriklausomoj Lietuvoj 
buvo Kauno ir vėliau Vilniaus 
universitetų profesorius ,ilgus mo
tus . humanitarinių mokslų fakul
teto dekanas. Krėvė buvo ne tik 
žymus rašytojas, bet ir mokslinin
kas, visuomenininkas, žurnalistas. 
Nesėkmingai bandė ir politiko ke
lią.

Krėvė yra parašęs daug groži
nės literatūros veikalų, tarp ge
resniųjų yra “Raganius”. Labai 
įdomu pastudijuoti skerdžiaus 
“raganiaus” Gugio charakterį. 
Gugio ryškiausias bruožas yra jo 
“raganiškumas”. šis bruožas ta
čiau nesiskaitė yda, nes žmonės 
pastebėjo, kad visi “raganiaus” 
pranašavimai buvo geri ir kad 
“raganius” niekam blogo nebuvo 
padaręs. Gugio raganiškumas, ži
noma, nekilo nei iš velnio, nei iš 
Dievo, bet iš paties gyvenimo ir 
žmonių pažinimo. Jis buvo visą 
gyvenimą skerdžius, dėl to jis 
turėjo daug laiko galvoti ir studi
juoti žmones. Jis pagaliau taip 
gerai pažino žmones, kad iš karto 
galėdavo įžvelgti į jų sielos gel
mes ir todėl išpranašauti, ką jie 
darys, kaip jie pasielgs. 

geriausiai parašęs baigiamųjų eg
zaminų rasinį apie Krėvės Raga
nių, paskaitė jį savo draugams ir 
išleistuves pagerbusiems svečiams. 
Brazdžionį padeklamavo Rasa ži- 
žytė, Salomėją Nėrį — Laima 
Vingytė. Jautrų žodį pasakė mo
kyt. V. Kuncaitienė.

švietimo vadovas p. A. Krau
sas pasidžiauiė gražiu darbu ir 
gražiais rezultatais. Ir jo duktė 
buvo baigusiųjų gretoje. Jis buvo 
paprašytas įteikti baigusiems Tė
vų-Rėmėjų komiteto dovdnas — 
kiekvienam baigusiajam po lietu
višką knygą. Vienintelė pobūvyje 
viešnia australe — Heidelbergo 
augštesniosios mokyklos anglų 
kalbos mokytoja pakalbėjo apie 
kalbų mokėjimo reikšmę.

Paskutinysis kalbėjo kursų rei
kalų vedėjas p. Vytautas šalkū-
nas. Jis pasidžiaugė, kad kursai

Melbourno Lituanistinių Kursų išleistuvių nuotrauka. Iš kai
rės pirmoje eilėje — Narcizas Ramanauskas, Karolis Kaz
lauskas, Viktoras Savickas; antroje eilėje — reikalų vedėjas 
V. šalkūnas, Audronė Paragytė, mokyt. V. Kuncaitienė, ve
dėjas mokyt. A. Zubras, Rūta Krausaitė, komiteto pirm. Ele
na Žižienė; trečioje eilėje — Vytautas Šalkūnas, Antanas 
Fišeris, mokyt. A. Butkus, Arūnas Žižys ir Viktoras Adoma
vičius. Fotografija — Napoleono Butkūno.

EGZAMINŲ KASINYS)

Gugis dar buvo ir išminčius, 
nes jis mokėjo džiaugtis mažais 
dalykais. Jis nieko neturėjo, o bu
vo linksmesnis ir laimingesnis už 
Grigą, Kukį ar Misiulį. Gugis 
džiaugėsi ir gyveno, o kiti dirbo 
kaip vergai ir taupė pinigus visai 
nepasilikdami sau laiko pagyven
ti. Labai charakteringa, kai Gu
gis 'žiemos metu sako, kad nerei
kią rūpintis, nes vasara vistiek 
ateisianti.

Mažai žmonių taip pasaulį ir 
žmones mylėjo, kaip Gugis. Už
tat ir jį visi mylėjo, ir kai kam 
nors būdavo bėda, tai iš karto 
bėgdavo patarimo pas Gugį. Gu
gio patarimai neteikdavo naudos 
jam pačiam, bet būdavo naudingi 
tiem, kurie jų reikalingi būdavo.

Kai ruduo ir žiema ateidavo, 
kai viskas numirdavo ir .visur pa
sidarydavo nyku ir vieniša, nuliūs
davo ir Gugis. Bet kai grįždavo 
pavasaris, vėl viskas atbusdavo ir 
sužaliuodavo, pralinksmėdavo ir 
Gugis. Jis mylėjo visą žaliuojan
čią gamtą, mylėjo gyvulius, su 
kuriais jis tiek laiko praleisdavo 
juos beganydamas.

Gugio religija buvo labai pa
prasta. Jo vienintelė dogma buvo 
Dievą ir žmones mylėti, niekam 
blogo nedaryti, visada ir visur 
Dievą garbinti. Gugis užtat buvo 
geras, kad jis pagal savo dųgmą

I
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gyvena jau šeštuosius metus, o jų 
pavyzdys užkrečia ir kitus. Ypa
tingai buvę malonu išgirsti, kad 
ir Adelaidėje šiais metais suorga
nizuota lituanistiniai kursai. Po
nas N. Butkūnas parodė šviesapa- 
račiu Lietuvos vaizdų ir savo ga
mintą filmą. Iš salės visi sugužė
jo į ponų žižių butą, kur pasivai
šinta suneštiniais ir šeimininkų 
paruoštais skanėstais. Buvo pa
grota patefonu, prisifotografuota 
iki valiai. Įteikta mokytojams do
vanos: vedėjui p. A. Zubrui stali
nis laikrodis, p’. V. Kuncaitienei 
stalinė lempa.

Išleistuvių pobūvis buvo jaukus, 
tik perdaug kalbų. Gerai, jei pasa
komi keli sakiniai, bet blogai, kai 
kalbama 10 ar daugiau minučių. 
Gaila, kad ne visų baigusiųjų tė
vai atvyko, o vietos buvo pakan
kamai.

Algis Kazlauskas

gyveno, jos laikėsi. Toks Kukis 
tuo tarpu tik dabojo išorinės for
mos, o dogmų ir pats nelabai ži
nojo.

Mums sunku įsivaizduoti Gugio 
asmenybę, bet Lietuvos kaime dar 
labai nesenai bus buvę daugiau 
Gugių. Toks yra “Skerdžiuje” La
pinas, o ypač “Bedievyje” išmin
čius Vainoras.

Arūnas Žižys

BRANGUS
PALIKIMAS
AUSTRALĖ KALBA 

LIETUVIAMS
Į Melbourno Lituanistinių Kur

sų antros laidos išleistuves atsi
lankė australe Heidelbergo High 
School mokytoja ponia Rona 
Schappe r, kalbėdama į 
susirinkusį jaunimą ir svečius, 
ragino neužmiršti lietuvių kalbos 
bei papročių, bet saugoti juos 
kaip brangų palikimą ir perduoti 
juos net ir tiems mūsų vaikams 
ir jaunuoliais, kurie svetur gi
mę, savo tėvų krašto ne tik nėra 
matę, bet net nelabai tegali jį 
įsivaizduoti.

Pagal ponios Schapper žodžius, 
jau pats kelių kalbų mokėjimas 
yra vertingas. Visose kalbose žo
džiai tėra apvalkalas žmogaus 
proto sukurtoms sąvokoms, jo šir
dyje subrendusiems jausmams ir 
nuotaikoms. Kaip skiriasi įvairių 
tautų charakteriai bei tempera-

KUR NERIS NEMUNĄ PASIVEJA
MANO GIMTINĖ

Mano gimtinė yra Kaunas. Jis 
yra vienas seniausių Lietuvos 
miestų. Tuo metu, kai aš gimiau, 
Kaunas, nesenai dar buvęs laiki
noji Lietuvos sostinė, tapo oku
puotas vokiečių, žinoma, Kauno 
aš nebeprisimenu, nes iš jo man 
teko išvažiuoti tik vienerių metų 
amžiaus; jį aš atkuriu iš mamos 
pasakojimų ir iš knygų.

Apie Kauno pradžią nieko tik
ro nežinome. Istorikas Narbutas 
Kauni įkūrėju laiko legendinio 
Palemono sūnų Kūną. Tai buvę 
apie 1030 metus. Kronikose Kau
nas tačiau pirmą kartą minimas 
tik 1280 metais, šiaip ar taip, 
Kaunas yra vienas pačių seniau
sių Lietuvos miestų. Rusams Lie
tuvą okupuojant 1940 m., Kaune 
buvo 150.000 gyventojų. Tai grei
čiausiai Europoje augęs miestas, 
nes 1918 m. Kaunas teturėjo tik 
40.000 gyventojų.

Miestas yra pasiskleidęs tarp 
dviejų didžiųjų Lietuvos upių — 
Nemuno ir Neries. Upių santa
koje yra miesto centras, kurį ga
lima padalinti į dvi dalis — sena
miestį ir naujamiestį, šios dvi 
miesto dalys yra labai skirtingos: 
senamiesčio gatvės siauros, pas
tatai seni, gi naujamiestis gra
žiai išplanuotas, plačios gatvės ir 
pilna modernių pastatų. Sepamies- 
tyje, prie pat Neries upės, yra 
Kauno pilies griuvėsiai, kurie pri
mena kruviną, bet garbingą šio 
miesto praeitį. Netoli šioje mies
to dalyje yra Rotušės aikštė su 
pačia rotuše. Prie pat Nemuno 
kranto stovi Vytauto bažnyčia: tai 
seniausioji Kauno bažnyčia, sta
tydinta paties Vytauto. Po jos pa
matais ilsisi garsus mūsų rašyto
jas kan. Juozas Tumas — Vaiž
gantas. čia pat yra kunigų semi
narija, (šventos Trejybės ir Jė
zuitų bažnyčios ir pati garbingoji' 
Kauno vyskupijos katedra. Kated
ros rūsyje guli vyskupas Motie
jus Valančius, poetas Maironis ir 
rašytojas Jakštas.

Naujojoj miesto daly nėra se
noviškų paminklų, bet užtat pilna 
naujų puošnių pastatų. Pagrindi
nė šios miesto dalies gatvė yra 
Laisvės alėja. Ji yra ilga, plati, 
per vidurį takas pėstiems, o jo 
abiejose pusėse auga puikios lie
pos. Į šonus eina mažesnės gat
vės; Kanto, Maironio, Mickevi

mental, taip skiriasi ir įvairių 
kalbų žodžiai, kuriais nusakoma 
viena sąvoka ir dažnai turi šiek 
tiek kitokią spalvą, kitokių emoci
nį bei intelektualinį turinį. Suge
bėjimas juos suprasti ir palygin
ti praplečia bei pagilina pačios 
sąvokos supratimą.

Tačiau nors daugelio kalbų mo
kėjimas ir yra brangintina verty
bė, dar svarbiau, dar brangiau 
yra gerai mokėti kalbą tos tau
tos, iš kurios žmogus kilęs. Kiek
viena asmenybė yra sąlygota ap
linkybių, kuriose ji auga ir vys
tosi, bet nemažiau ir tų charak
terio bruožų, kuriuos ji yra savo 
kilme paveldėjusi iš savo tėvų ir 
protėvių. Lietuvių tėvų vaikai, gi
mę Australijoje, vistiek yra lietu
viai. Nors aplinka, kurioje jie au
ga ir turi labai didelės įtakos jų 
charakterio formavimuisi, bet vis
tiek jie išgyvena ir jaučia, taip, 
kaip ir kiti jų tautos žmonės. Gi
lesnius, iš savo tautos praeities 
paveldėtus jausmus išreikšti jiems 
būtinai reikalinga jų tėvų kalba. 
Reikia mokytis savo kilmės kraš
to poezijos ir pažinti jo literatū
rą. Joje žmogus visuomet suras 
dažnai sau pačiam slaptų jausmų, 
ilgesio ir siekimų išraišką. Tėvų 
kalbos mokėjimas ne tik pratur
tina žmogaus gyvenimą, bet be 
jos jis net ir niekad negali būti 
pilnutinis žmogus.

E.

TEGUL NORS MENKA
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 

STALO TENKA VOKIETIJOJE 

VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

MOKSLO KELIAIS
Lituanistinius Kursus baigusieji 

ir toliau tebežygiuoja mokslo ke
liais. Pirmiausiai tie, kurie sie
kia šiemet abitūros.

Viktoras Adomavičius 
pradžiai mokslo metų atsižadėjo 
visų malonumų ir paskyrė dides
nę dalį laiko krepšinio nagrinėji
mui. Nežinau, kas įvyks, kai jo 
tėvas paskaitys šį straipsnį? Ar 
besusitiksim prie bažnyčios, drau
gų pobūviuose? Negi aš būčiau 
Viktorui padaręs meškos patarna
vimą? Jei taip būtų, teks man ei
ti pakštelėti jo mamutei į ranką. 
Ką gi mes darytumėm be Vikto
ro?

Vytautas šalkūnas taip 
atsidėjo mokslui, kad vos rado 
laiko lituanistiniams egzaminams. 
O gal brother Saul jį prikalbėjo 
net ir sekmadieniais lankyti ko
ledžą?

Viktoras Savickas lanko 
privačią mokyklą ir, atsižadėjęs 
visų malonumų, stengiasi baigimo, 
klasei pasiekti geresnių rezulta
tų.

Narcizas Ramanaus
kas įkopė į Melbourno techni
kos koledžą — studijuoja archi
tektūrą. Iš slaptų šaltinių paty
riau, kad jis šiemet imąs ir flir- 
tografijos kursą.

Karolis Kazlauskas, iš 
visos širdies atsidėjęs irklavimui, 
vis dar randa laiko University 
High School baigimo klasei.

Rūta K r a u s a i t ė, gavu
si State Savings Bank stipendiją 
ir net televizijoje pasirodžiusi, 
žada konkuruoti Melbourno gra
žuoles. Lanko baigiamąją klasę ir 
pasiryžusi siekti abitūros.

Arūnas žižys lanko bai
giamąją klasę, šiemet turės jis 
anksčiau keltis, nes St Patrikas

čiaus, Gedimino vardais pavadin
tos. Lygiagrečiai su Laisvės alėja 
tęsiasi Kęstučio, Donelaičio ir 
Putvinskio gatvės. Naujamiestyje 
yra svarbiausios Kauno įstaigos, 
teatras, kinai ir parkai. Pasikė
lus keltuvu į artimiausią Kauno 
priemiesti — į Žaliakalnį, galima 
pamatyti gražų miesto vaizdą, čia 
pat po kojomis Vytauto Didžiojo 
muzėjus, o jo sodelyje Laisvės 
statula. Tai dailininko Zikaro dar
bas. Toliau matosi Nemunas ir 
juo plaukiojantieji garlaiviai, dar 
toliau medžiais nuaugę šlaitai ir 
Aleksoto ir Fredos priemiesčiai. 
Į šiuos priemiesčius yra nutiesti 
du geležiniai tiltai: Vytauto D. 
tiltas veda į Aleksotą, o žaliasis 
— į Fredą.

Fredos priemiestyje yra įspū
dingas botanikos sodas, kiek to
liau kyšo Nemuno pakrantėje Na
poleono kalnas. Sakoma, kad Na
poleonas, žygiuodamas 1812 m. i 
Rusiją, nuo šio kalno stebėjo sa
vo kariuomenę keliantis per Ne
muną. Jos buvo čia per 200.000

Gražiausias, turbūt, yra Žalia
kalnis su savo Vytauto parku, su 
didžiuliu ąžuolynu. Ilgiausia čia 
gatvė yra Vydūno alėja, o kur ji 
baigiasi, yra Mickevičiaus ir Dai
nų slėniai. Mickevičiaus slėny dar 
teberiogso tas akmuo, ant kurio 
mėgdavo sėdėti garusis poetas, kai 
jis Kaune mokytojavo.

Tolimiausi Kauno priemiesčiai 
tai Šančiai ir Panemunė. Pane
munė turėjo gražų pušyną — tai 
artimiausioji Kauno vasarvietė. 
Visi šie priemiesčiai yra susilieję 
su centru ir sudaro vieną didelį 
ir gražų miestą.

Kaunas turėjo ir žymiausias 
pramonės įmones. Vilijampolės 
priemiestyje buvo du gumos ga
minių fabrikai, degtukų fabrikas. 
Šančiuose geležies ir vilnos audi
nių fabrikai, Petrašiūnų priemies
tyje popieriaus fabrikas ir elekt
ros jėgainė, Aleksote mėsos gami
nių ir stiklo fabrikai. Tai tik pa
čios didžiausios įmonės, o šalę 
dar pilna mažesnių — kepyklos, 
pieno gaminių įmonės, baldų dirb
tuvės.

Taip bent atrodė Kaunas, kai 
mano ir jūsų tėveliai paliko gim
tuosius namus, kai atsisveikino su 
Nemunu ir Nerim.

Algis Šemeta*

ENCIKLOPEDIJA
LIETUVOJ

TIK DABAR PASKELBTA, 
KAD LIETUVOJE RUOŠIAMASI 
IŠLEISTI VAD. LIETUVIŠKOJI 
TARYBINĖ ENCIKLOPEDIJA.
Jos vyr. red. esąs paskirtas Mokslų 
Akademijos pirm. J. Matulis. Re
dakcinių kolektyvan įeina šie sky
rių redaktoriai: ekonomikos, filo- 
zofijos ir teisės skyrių redakto
rium busiąs Ekonomikos Instuto 
direktoius K. Meškauskas, istorijos 
skyriui vadovausiąs Mokslų Aka
demijos vicepirmininkas J. Žiugž
da, Literatūros ir kalbotyros sky
riui — lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto direktorius K. Kor
sakas, meno, kultūros ir liaudies 
švietimo skyriui — Kultūros mi
nistras J. Banaitis, biologijos, me
dicinos ir žemės ūkio skyriui — 
prof. V. Lašas, technikos, pramo
nės, transporto ir statybos skyriui 
Energetikos ir elektrotechnikos 
instituto direktorius A. Žukauskas, 
fizikos, matematikos, chemijos, 
geologijos — geografijos skyriui 
— prof. K. Bieliukas.

Enciklopedija esanti numatyta 
nedidelė: ji teturėsianti tik apie 
10 tomų, kurių kiekvienam būsią 
apie 700 puslapių. Pagal panegy- 
rišką vyr. redaktoriaus J. Matulio 
pareiškimą, tatai būsianti trumpa/ 
visapusiška informacija visais 
mokslo, kultūros, liaudies ūkio, 
Lietuvos istorijos ir lietuvių tau
tos vystymosi klausimais, kurie 
būsią nušviesti marksizmo-lenini
zmo požiūriu. Naujoji enciklopedi
ja būsianti lituanistinė plačiausia 
šio žodžio prasme.

Viskas būtų gerai ir gražu, jei 
vyr. red. J. Matulis būtų pažymė
jęs, kad projektuojamoji vad. en
ciklopedija yra jau trečioji.

Enciklopedija numatoma baigti 
1965 metais.

50 METŲ
Melbourniškiams gerai pažįsta
mam Kazimierui Kazlaus
kui, kazimierinių proga, suėjo 
50 metų, žemaitis gimimo, baigęs 
Telšių mokytojų seminariją Plun
gėje, dirbo vėliau ilgus metus 
valstybės tarnautojo darbą. Užė
jus rusų komunistams, buvo areš
tuotas ir kalintas Raseinių ir Kau- 
no kalėjimuse. žmonai su kūdi
kiu pabėgus į Vokietiją, pavyko 
jai išvaduoti ir vyrą. Vokietijoje 
karo metu tarnavo geležinkelyje, 
vėliau su šeima prisiglaudė Nord- 
heimo lietuvių stovykloje, kur 
dvejis metus abu su žmona moky
tojavo stovyklinėje lietuvių mo
kykloje.

Melbourne Kazimieras Kazlaus
kas yra vienas aktingųjų ben
druomenės narių, buvęs Kultūros 
Fondo skyriaus valdybos narys ir 
esąs Lituanistinių Kursų tėvų — 
rėmėjų komiteto narys. Augina ir 
mokslina tris sūnus, kurie yra 
veiklūs skautai ir pirmieji moki
niai mokyklose. Du sūnūs yra bai
gę Lituanistinius Kursus, tretysis 
baigs šiemet. Sūnų vardai pažįs
tami laikraščio skaitytojams iš 
“Jaunimo Kvieslio” skilčių. Vy
riausiasis sūnus Algis, Melbourno 
technikos koledžo studentas, kazi
mierinių proga buvo paskirtas 
skautų Džiugo tunto adjutantu.
SUSIŽIEDAVO
šiemet baigęs technikos koledžą 
Visvaldas Alekna vasario 
23 d. susižiedavo su Vida B u d- 
revičiūte. Vaišės įvyko 
ponų Budrevičių bute, kuriose 
dalyvavo gausus būrys vietos lie
tuvių jaunimo. Kambariai buvo 
gražiai iliuminuoti. Vakaras pra
ėjo “Melody de Moor” nuotaikoje.

anksčiau pradeda darbą.
Audronė Paragytė eina 

prekybos koledžą ir ateityje ma
no būti Menzio sekretorė.

Antanas Fišeris, taigi 
aš, mokausi North Melbourno ko
ledže baigiamojoj klasėj. Būtų 
viskas gerai, jei ne tiek daug tų 
įvairių pareigų.

Visi anksčiau suminėtieji Mel
bourno Lituanistinių Kursų abi
turientai yra aktingi skautai. Bro
lis Pankevičius šv. Ka
zimiero proga visiems jiems įtei
kė valstybinį ženklą.

A. Fišeris
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Amerikos ir Kanados lietuvių 
didieji laikraščiai nepasitenkina 
tik grynomis informacijomis, bet 
pradeda gvildenti ir rimtesnes te* 
mas, ypač apie tuos reikalus, ku* 
rie liečia mūsų bendruomenės 
tautinius sirguliavimus ar kitas 
Lietuvos bylą liečiančias proble
mas.

Mečys Musteikis “Tėviškės Ži
buriuose" rašiniu “Nuopuolis 
Tremtyje” atskleidžia mums visą 
eilę veiksnių, kurie bukina mūsų 
tautiną nuovoką.

Jis tarp kitko rašo:

“KELIAS I NUTAUTĖJIMĄ

Bendras gyvenimas stovyklose 
paliko, o jose gyvenantiems trem
tiniams ir dabar daro gilių nei
giamų ženklų. Tėvynės netekus, 
atsiradusi tuštuma pasireiškia ir 
tarpusavio santykiuose. Tą tuštu
mą daugelis tremtinių nesąmonin
gai bando užpildyti sekdami vieni 
kitų gyvenimą, ypač ydas, silpny
bes ir apie jas vieni kitiems pa
sakodami, dar daugiau išpūsdami 
— iki neatpažinimo, sukeldami 
begalinius pletkus. Iš to praside
da nesutarimai, ginčai, intrigos,’ 
dvasinis pasaulėlis visai susiaurė
ja. Sunkus tremties gyvenimas 
pasidaro dar sunkesnis, tiesiog 
nepakeliamas.

Dar blogiau yra, kad tokioj ap
linkoj bręsta tremtinių priaugan
tis jaunimas. Kas iš jo išaugs? 
Ar toks jaunimas supras, dėl ko 
jų tėvai bėgo iš Lietuvos? Ar pa
jėgs atlikti tai, ko jų tėvai norė
jo, bet nepajėgė?

AUKSA VERSLAI

Nuopuoliui pasiduoda ir tie tau
tiečiai, kurie savo prarastą tėvy
nę iškeičia i aukso verši, i tur
tą; prarastą tėvyną bando išpirkti 
turtu, visa kita užmiršdami. Už
miršta ir savo tautieti patekusi i 
skurdą, neranda atliekamo skati
ko ir lietuvybės reikalams. To
kius turtui pasidavusius tremti
nius vertėtų pavadinti tiesiog auk
są veršiais.

Atkreiptinas dėmenys ir i kitą 
materialini kraštutinumą. Ilgesnį 
laiką papratę būti UNROS-IRO 
globojami, dalis tremtinių, ypač 
pasilikusių Vokietijoje, dar ir 
šiandien nepajėgia sugrįžti j nor
malias vėžes. Kai kuriems iš jų 
elgetavimas yra pavirtęs amatu;

KELIONĖ I PACIFIKO KRAŠTUS (7)

Su Australuos Lietuviais
JUOZAS J. BACHUNAS,

Kodėl norėjau apsilankyti Aus
tralijoje? Kaip jau šių įspūdžių 
pradžioje buvau minėjęs, žinojau, 
kad Australijoje dabar esama 
gana daug lietuvių ir mano lietu
viška širdis traukė ten nuvykti 
ir pamatyti, kaip jie gyvena. Ma
čiau lietuvius ir jų gyvenimą 
Anglijoje, Vokietijoje, Šveicarijo
je, Prancūzijoje ir Italijoje, kai 
ten lankiausi 1955 ir vėl 1956 me
tais. Dabar norėjau Amerikos, 
Kanados ir Europos lietuvių jau 
man pažįstamą gyvenimą palygin
ti su Naujosios Zelandijos ir Aus
tralijos lietuvių buities sąlygomis.

Darant tą lyginimą, susidariau 
tokią nuomonę:

Pirmoje vietoje, žinoma, yra 
Amerikos Jungtinių Valstybių lie
tuviai, ir savo skaičiumi ir ypač 
savo ekonominio gyvenimo lygme
niu. Toliau eitų Australijos ir Ka
nados lietuviai, kurių gyvenimo 
sąlygos ir jsitaisymo galimybės, 
kiek patyriau, yra maždaug pana
šios. Tik man rodos, kad Austra
lijos lietuviai yra truputi gražiau 
įsikūrę, namų prisistatę. O visa 
tai jie yra įgiję be tokio didelio 
nervų įtempimo, kuris pastebimas 
šiaurinėje Amerikoje. Aš buvau 
painformuotas, kad per 80% Aus
tralijoj gyvenančių lietuvių turi 
savo nuosavus namus, o prie jų 
dažnas dar turi gražų daržą ar 
sodą su daržovėmis, vaismedžiais 
ir galybėmis gėlių. Neretas išsi
laiko net karvę, o vistų tai turi 
beveik kiekvienas. Namai dau
giausia vieno buto ir vieno augš- 
to, moderniškai įruošti, su visais 
patogumais ,— ko nebūtų galima

PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDĄ PAVARČIUS
nors ir pajėgūs bei sveiki, darbo 
nesirūpina gauti. Jiems atrodo, 
kad juos turi šelpti visą gyveni
mą ir gerai šelpti! O jeigu tos 
šalpos permaža, tai burnoja prieš 
šelpėjus — geradarius, prieš šal
pos organizacijas. Tokių yra labai 
mažai, tačiau yra. Ir juos galima 
būtų priskirti auksaveršių gru
pei.

SUMASĖJIMAS

Pasaulyje pasireiškianti sumasė- 
jimo dvasia gerokai paliečia ir 
lietuvius tremtinius. Sumasėjimo 
dvasia jau buvo pasireiškusi UN
ROS-IRO stovyklose, bet neatslū- 
gsta ir iki šiandien. Sumasėjimo 
dvasia pirmoj eilėj pasireiškia 
pastangomis nustelbti elitą. J eli
tui priklausančią vietą, kaip ne
seniai miręs garsus ispanų filoso
fas Ortega y Oasset savo knygo
je “Masių sukilimas“ rašo, bruta
liomis priemonėmis, nesiskaityda
mi su pasekmėmis, veržiasi masės 
žmogus. Masės žmogus jaučiasi 
esąs visagalis. Jam nėra autorite
tų, nėra vyresniųjų. Tiesa yra 
tik tai, ką jis pats sako ir daro. 
Jis pats negalvoja, nenori galvo
ti ir net nepajėgia. Todėl fana
tiškai neapkenčia galvojančių 
žmonių, ypač tų, kurių polinkiai 
skirtingi. Masės žmoguje viešpa
tauja laukiniškumas, įtūžimas; jis 
nejaučia jokio atsakomybės jaus
mo, tolerancijos ar žmogiškumo. 
Tokia dvasia yra daug kur persi
metusi į šiandieninį bendruomeni
nį gyvenimą, ypačiai i politinį bei 
spaudą, ir rodo tendencijos stip
rėti.

DVASINIS ATBUKIMAS 
NUOVARGIS

Yra dar viena sunki tremties 
liga, kuria paskutiniu laiku vis 
daugiau pradėjo sirgti labiau su
sipratusi mūsų tremtiniuos visuo
menės dalis. Ta liga pasireiškia 
dvasios atbukimu ir nuovargiu 
kultūrinei bei visuomeninei ar po
litinei veiklai. 

Pirmaisiais tremties metais mū
sų veiklesnioji visuomenės dalis 
buvo pilna gražių idealų, kilnių 
užsimojimų, noro veikti, siekti, 
kovoti. Tikėjimas, kad Lietuva 
greitai atgaus laisvę, buvo tas

SODUS, MICHIGAN

pasakyti apie daugelio Amerikos 
lietuvių namus. Be abejo, daugu
mas tų nuosavybių įsitaisytos sko
lon, bet kas ir kur tų skolų ne
turi?

Po Amerikos, Australijos ir Ka
nados lietuvių savo įsikūrimo lyg
meniu, mano nuomone, sektų 
Anglijos lietuviai, paskui Vokieti
jos, Prancūzijos, Šveicarijos ir 
Italijos. Negavau progos aplanky
ti lietuvių kitose Europos valsty
bėse: Belgijoje, Švedijoje, Dani
joje. Esu girdėjęs, kad kaikurie 
lietuviai kaikuriose Pietų Ameri
kos valstybėse yra labai gerai įsi
kūrę, bet šito dar man neteko 
pačiam pamatyti. Jeigu Visagalis 
mane dar pakankamai ilgai palai
kys ant šios planetos, tai gal ki
tais metais, ar kiek vėliau pajėg
siu išsiruošti kelionei ir į Pietų 
Amerikos lietuviškus kraštus. 
Pernai buvau jau netoli, beplauk- 
kiodamas Karibų jūrose, bet tokia 
buvo kelionės tvarka ir toks ne
pakeičiamas laikas, kad neteko 
aplankyti net Venecuelos lietuvių, 
nors buvojome jau to krašto pa
krantėje.

Z X X
Australija yra per toli nuo Eu

ropos ir taipgi nuo Amerikos. 
Taigi labai nedaug mūsų tautie
čių iš šių vietų gali vykti aplan
kyti savo tolimuosius brolius ir 
draugus Australijoje. Vienas ki
tas vis dėlto protarpiais nusidan
gina ir ligi ten. Ir man ne vie
noje vietoje teko aptikti pėdsa
kus ir atsiminimus, kai Australi
joje lankėsi anuomet p.p. Kurai
čiai ir kun. J. Prunskis iš Chi-

akstinas, kurs išjudindavo naudin
gai veiklai, neleisdavo apsnūsti, 
sustoti vietoje. Tačiau tremčiai 
užsitęsiant lyg ir iki begalybės, 
vis stipriau pasireiškia dvasinis 
nuovargis, atbukimas. Atslūgsta 
noras siekti, traukiamasi iš visuo
meninės, bendruomeninės ir kito
kios veiklos; nesirūpinama net 
savo paties augštesniu išsilavini
mu, o ir tas, kas jau atsiekta, ei
na į užmarštį, apsikloja laiko dul
kėmis. Neskaito net savos spaudos 
ir apskritai neseka kunkuliuojan
čio gyvenimo, j viską moja ranka, 
žmonės, kurie dar neseniai buvo 
pilni kilnių idealų, daug siekė ir 
pasiekė, šiandien lieka dvasiniais 
benaudžiais kitiems bei sau ir vis 
daugiau atrofuojasi. Jų dvasinis 
horizontas, kitados buvęs gal ir 
labai platus, siaurėja, užauga 
maurais.

Tokį dvasinį atbukimą ir neno
rą veikti palaiko kaikuriems pa
gerėjusios materialinės gyvenimo 
sąlygos, asmeniški patogumai. ‘ 
Tai žmonės, kurie širdyse dar 
jaučia nerimą. O tam tikromis 
progomis dar pakalba ir apie di- 
namiškesnės veiklos reikalingumą, 
rodo nuoširdų entuziazmą ir net 
patys pažada išsijudinti, tačiau 
tuo pažadu viskas ir pasibaigia.

SVETIMŲ KULTŪRŲ TRAUKA

Gyvenant svetimųjų masėse, 
ypač paskiriems tautiečiams, kur 
savųjų tautiečių artumoje yra 
maža, iškyla kita didelė grėsmė, 
tai svetimos kultūros jtaka, kuri 
nustelbia savąją lietuvišką kultū
rą, ir palengva apmarina tautinę 
sąmonę. Mūsų tremties pašauki
mui ypatingai pavojinga toji sve
timų kultūrų įtaka, kuri materia
lines vertybes stato augščiau už 
dvasines, nes mūsų tremties pa
šaukimas yra paremtas tik dvasi
nėmis vertybėmis. Visų svetimų 
kultūrų įtaka ypatingai pavojin
ga priaugančiai kartai, kuri Lie
tuvos nėra mačiusi ar ją mažai 
atsimena. Ypač pavojinga jauni
mui, kurs neturi galimybės lanky
ti savųjų lietuviškų mokyklų.

NUTAUTĖJIMAS

Yra ir daugiau blogosios trem
ties įtakos — grėsmės reiškinių.

cagos. Kun. Prunskis ten buvojo, 
berods, 1954-55 metais.

Mudu su žmona, tikriausia, iš
sivežėme ne mažiau gražius atsi
minimus iš Australijos ir N. Ze
landijos, kokius turėjo ir prieš 
mus čia lankęsis paminėtieji Mes 
visada dėkosime N. Zelandijos ir 
Australijos lietuviams už tokį jų 
nepaprastą malonumą, vaišingumą 
ir širdingumą, mus sutinkant, pri
imant, suruošiant pasikalbėjimus 
ir pranešimus. Kiek ir kur galė
damas, aš stengiausi atsirevanšuo
ti savo informacijomis, praneši
mais ir pasikalbėjimais su lietu
viškos spaudos atstovais. Taipgi, 
kur tik buvo sąlygos. rodžiau 
MARGUČIO spalvotą garsinę fil
mą apie šį žurnalą ir a.a. A. Va
nagaičio kultūrinius darbus Chi- 
cagoje. Kiekvienoje kolonijoje i 
kiekvieną susirinkimą lietuvių pri
sirinkdavo pilnos svetainės. Kai 
kuriose vietose net po du kartu 
turėjau filmą rodyti, na, ir vis 
vienu kitu savo gyvu žodžiu pri
dėti kokių nors paaiškinimų. Gal
būt, kad apie tai smulkiau dar 
atskirai galėsiu užsiminti.

Australijoje manęs daug klausi
nėjo apie lietuvių gyvenimą ki
tuose kraštuose ir ypač Ameriko
je. Teiravosi daugiausia praktiš
kų dalykų: pragyvenimo sąlygų, 
apie namų kainas, algas ir kitus 
aplinkos reikalus. Daug teiravosi 
apie pažįstamus, gimines, drau
gus, įvairius žymesnius visuome
nės veikėjus. Daugumas laiškais 
susirašinėja su giminėmis ir pa
žįstamais, bet vistiek nori išgirs
ti* ką gyvas žmogus čia pat žo
džiu gali papasakoti.

Negaliu iš anksto nepadėkoti 
ir tiems, kurie padėjo paruošti 
mano kelionės pasisekimą Austra
lijon. Tad širdingas dėkui prof. 
M. Biržiškai, Lietuvių Dienų lei
dėjui A. Skiriui ir redaktoriui B. 
Brazdžioniui, Broniui Railai, “Dir

bet svarbiausi, atrodo, jau bus 
suminėti. Visa tai paliečia visokio 
išsilavinimo ir visų užsiėmimų 
žmones, ir ne tik pastoja kelią 
mūsų tremties pašaukimui ar pa
laužia mus dvasiniai, bet ypačiai 
stumia j nutautėjimą.

Nutautėjimo priežasčių yra 
daugiau, kaip socialinis gerbūvis, 
svetima aplinka, mišrios šeimos 
ir kita. Bet, turbūt, pati didžiau
sia nutautėjimo priežastis yra ta, 
kad tremtiniai nebežino, kodėl jie 
neturi nutautėti.

Šiandien pati didžiausia blogy
bė yra ta, kad daugelis tremtinių 
nutautėjimo aplamai nelaiko blo
gybe.

Nutautėjimas yra didžiausia 
priešingybė mūsų tremties pašau
kimui. Blogi būtų vaikai, jei nesi
rūpintų į vargą patekusia savo 
motina, arba jos atsižadėtų vien 
dėl to, kad motina varge. Juk 
tai būtų nusikaltimas prieš žmo
gišką prigimtį. Tokie vaikai būtų 
kiekvieno doro žmogaus smerkia
mi ir net laikomi nusikaltėliais. O 
savoji tauta juk taip pat yra šei
ma, bendra šeima, vadinama tė
vyne, daugelio — visų tos pačios 
tautos šeimų: viena didelė šeima, 
turinti tą pačią kalbą, tą pačią 
kultūrą, papročius, tradicijas, tą 
pačią praeitį. Rūpintis savo šeima 
ir tėvyne yra prigimties įsiparei
gojimas. Ir tas įsipareigojimas 
liečia ne tik tuos, kurie gimė sa
vam krašte, bet ir tuos, kurie iš 
tos pačios tautos šeimų yra kilę 
tremtyje. Dėl to reikia ir priau
gančioje kartoje ugdyti tėvynės 
meilės juasmą ir saugoti ją nuo 
nutautėjimo net labiau negu save 
pačius.“

Kitame laikraščio numeryje Al. 
Gimantas jau gvildena džiugesnį 
klausimą, svarstydamas galimy
bes, kaip Amerikos lietuviams bū
ti išrinktiems į kongresą.

Čia svarstoma:

JAV-bėse šie metai yra laikomi 
rinkiminiais metais, nes lapkričio 
mėn. bus renkama didelė dalis 
Kongreso (abiejų rūmų) narių. 
Tenka tik džiaugtis, kad po ilges
nių svyravimų ir Amerikos lietu
viai, kaip vis stiprėjanti jėga, šį 
kartą žada aktyviau pasireikšti 
rinkimuose. Tai buvo jau seniai 

vos” redaktoriui B. Gaidžiūnui ir 
Vincui Rasteniui už suteikimą 
vardų ir adresų Australijoje bei 
N. Zelandijoje gyvenančių lietu
vių. Ypač dėkoju V. Rasteniui, 
kad jis malonėjo apie mano atsi
lankymą pranešti tiesiai lietu
viams “australams“, kurie toliau 
jau vietoje savo ruožtu man la
bai daug padėjo: numatė smulkes
nį kelionių ir nplankytinų vietų 
maršrutą, parūpino viešbučius, 
rezervacijas lėktuvuose, numatė 
susirinkimų ar pobūvių vietas, 
laiką ir galimybes. Tai didelis 
dalykas, kurio pats vienas nepa
žįstamoje šalyje nebūčiau galėjęs 
tinkamai sutvarkyti. Šie asmenys 
Australijoje prisidėjo prie mano 
kelionės tikro pasisekimo:

B. Daukus — Sydnėjuje ; A. 
čeičys — Canberroje; J. Meiliū
nas — Melbourne P. Lukošiūnas 
— Adelaidėje; G. Procuta — 
Aucklande, N. Zelandijoje, šie 
puikūs žmonės ir veiklūs lietuviai 
savo ruožtu vėl informavo kitus, 
kaip N. Zelandijos Liet. Bendruo
menės Krašto Valdybos pirminin
ką C. Liutiką ir Australijos Liet. 
Bendruomenės Krašto Valdybos 
pirmininką p. Kovalskį ir kitus.

Ir taip prasidėjo mano niekad 
nepamiršimos “australiškos dienos 
ir naktys“. Nuo 1957 m. gruodžio 
8 ligi gruodžio 15 d. Sydnėjuje 
ir apylinkėse... Nuo gruodžio 15 
ligi gruodžio 18 d. Canberroje, 
Australijs federalinėje sostinėje... 
Nuo gruodžio 18 ligi gruodžio 26 
d. Melbourne, jau už 400 mylių 
nuo Canberros... Viena diena bu
vo dar paskirta Geelongui, apie 
40 mylių nuo Melbourne... Nuo 
gruodžio 20 ligi sausio 1 d. Ade
laidėje, vėl už 400 mylių į kitą 
pusę... nuo sausio 1 ligi sausio 
3d. — atgal Sydnėjuje, o sau
sio 3 d. 11 vai. iš ryto laivu SS 
Monterey atgal į N. Zelandiją.

(B. d.)

pribrendę. Tik dėl įvairių priežas
čių, daugiausiai dėl mūsų pačių 
nesusiklausymo ir stokos vieny
bės, mažai kas buvo daroma, kad 
bent vieną kartą Vašingtonan 
patektų lietuviškos kilmės ameri
kietis.

Skaitytojai jau bus pastebėję 
laikraščiuose žinutes, kad Čikagos 
lietuviai visu rimtumu stengiasi, 
kad vienoje to didmiesčio apylin
kėje kandidato nominacija tektų 
geram lietuviui ir neblogesniam 
amerikiečiui inž. Antanui Rud
žiui. Ruošiant šį straipsnelį, dar 
nebuvo žinoma, ar demokratų par
tijos lyderiai Čikagoje, kurios są
raše turėtų figūruoti mūsasis tau. 
tietis, skaitysis su lietuvių pagei
davimais. Reikėtų galvoti, kad jei 
to miesto lietuviai pravedė pakan
kamą akciją savo laiškais, rezoliu
cijomis ir kito pobūdžio reikalavi
mais, rezultatai turėtų būti tin
kami. Nes jau pats augščiausias 
laikas, kad iš pačio lictuviškiau- 
sio pasaulyje miesto, “gimtų“ 
bent viena tikrai ryški politinė 
lietuviška asmenybė, turinti bal
są JAV reikalų tvarkyme. Prieš 
du metus, taipgi buvo kilusi akci
ja A. Rudį nominuoti tokiomis 
pačioms pareigoms. Bet dėl lietu
viško nevieningumo ir kitų pana
šių reikaliukų, tada inž. A. Rudis 
išvis atsisakė kandidatuoti. Tuo
kart Jūsų bendradarbiui jis rašė:

kaikurios Čikagos lietuvių or- 
ganizacijos ir grupės darė žygių 
ir siūlė man kandidatuoti, tačiau 
jausdamas nepalankią politinę 
konjunktūrą, atsisakiau esamomis 
sąlygomis kandidatuoti.. Lietu
viai turėtų daryti žygių, kad bent 
vienas jų atstovas pakliūtų.) Kon
gresą. Nuo šios minties mums* 
lietuviams, nereikia atsisakyti ir 
per ateinančius rinkimus daryti 
šiuo reikalu žygių”. Dabar galima 
tik pasidžiaugti, kad reikalas rie
da į priekį.

AR GALI BOTI LIETUVIS 
IŠRINKTAS?

Žinoma, reikia įsidėmėti, kad į 
JAV Kongresą nėra renkami lie
tuviai, lenkai, vokiečiai ar anglai, 
nes tai nėra kokia ten tautybių 
taryba, bet tik kaip geri ameri
kiečiai, ištikimi JAV patriotai. 
Aišku, rimtas amerikietis, tuo la
biau nusimanąs politikas, niekad 
nevengia slėpti savosios kilmės, 
įvairūs Kongreso ir Senato atsto
vai daugelį kartą ui yra pareiškę 
ir iškėlę viešai. Suprantama, ir 
inž. A. Rudį, jei jis bus nominuo
tas, rinkėjai amerikiečiai rinks, 
kaip tinkamą jų reikalų atstovą, 
o rinkėjai amerikiečiai lietuviai, 
nežiūrint kokiai amerikinei parti
jai kas simpatizuotų, atiduos sa
vąjį balsą nevien tik kaip už rim
tą kandidatą, bet ir lietuvių kil
mės asmenį.

KAIP PASISKIRSTO LIETUVIŲ 
BALSAI?

Daugeliui šia proga gali kilti 
klausimas — kaip, paprastai, bal
suoja Amerikos lietuviai: už ros- 
publikonus ar demokratus? šį pa
prastą klausimą tiksliai atsakyti 
nebūtų jokios galimybės. Galima 

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

TEL. WM 6032

Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui į 
Lietuvą ir USSR žemiausiu įkainavimu.

SAV. L. VACBERGAS

36 Walpole St., KEW, Vic.
Važiuoti 42, 44, 45 ir 48 Nr. tramv. iki 36 sustojimo arba 
KEW autob. iki Kew kryžkelės.

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

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

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

MOsq atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iisimokėjimtd. Mrs kalbame vokiikaL

būtų į jį įsigilinti ir tik dalinai, 
su dideliais rezervais tarti vieną 
kitą žodį, po ilgesnių, beveik de
šimtmetį trukusių stebėjimų. Ra
šančiajam atrodo, kad, bendrai 
žvelgiant, lietuviai daugiau balsų 
atiduoda demokratų kandidatams. 
Nors, kita vertus, išsikalbėjus su 
visa eile pažįstamų tautiečių pa
aiškėjo, kad paskutiniųjų prezi
dentinių rinkimų metu, lietuviai 
netiek dėmesio skyrė partijoms, 
kiek pačių kandidatų tinkamumui.

AR LIETUVIAI YRA 
PAKANKAMAI AKTYVŪS?

šiaip jau negalima būtų konsta
tuoti labai gyvos lietuvių veiklos 
amerikinėse partijose. Tiesa, prie 
abiejų didžiųjų partijų, centre ar 
periferijoje, veikia “lietuvių res
publikonų” ar “lietuvių demokra
tų" klubai, sekcijos. Gi prieš rin
kimus, kaip jau įprasta, viena ki
ta lietuviška pavardė figūruoja 
ir įvairiuose komitetuose.

Partiniam ar visuomeniniam 
darbui, regis, lietuviai jau turi už
tektinai personalo ir -tenka tik ap
gailėti, kad visdėlto mūsiškiai per- 
mažai parodo iniciatyvos ir ryžto 
JAV politikoje. Kitu atveju, jau 
seniai lietuvių kilmės asmenų bū
tų buvę Vašingtono Capitolyje. 
Tai galima būtų pasiekti ne vien 
tik tirščiau lietuvių gyv. vietose, 
Kaip Čikagoje, bet ir kitur, kur 
tinkami kandidatai galėtų būti 
pravesti ir ne lietuvių balsais. 
Svarbu tik, kad jie turėtų tinka
mas kvalifikacijas, gi lietuviška 
kilmė išrinkimui vargiai ar galėtų 
pakenkti.

J. STRAUTINŠ
5-th Floor. 306 The Cameway

Melbourne
SIUNTINIAI I LIETUVĄ IK 
USSR SU IS ANKSTO APMO
KĖTU MUITU IR KT.

Mes siunčiame su iš anksto ap
mokėtu muitu ir kitomis persiunti
mo išlaidomis Jūsų pačių paruoš
tus siuntinius iš Australijos iki 
44 Ibs. bendro svorio.
Mes taip pat priimame užsakymus 
ir įmokėjimus už prekes, siunčia
mas per DAUGAVA — PARCELS 
SERVICE, Stockholm, Sweden: 
tekstilės, avalynės, vaistų, mais
to ir kt

Reikalaukite mūsų kainaraščių! 
Atkreipkite dėmesį, kad sausio — 
vasario mėnesiais mūsų įstaiga 
yra uždaryta pirmadieniais.

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatą.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.

TeL MM 2532
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SPORTAS LIETUVOJE
• šiuo nietu Budapešte, Ven

grijoje, vykstančiose Europos sta
lo teniso pirmenybėse už Sovietų 
S-gos rinktinę žaidžia keturi lie
tuviai: TSRS čempionas R. Paš
kevičius, A. Saunoris, A. Zabloc
kis ir N. Ramanauskaitė.

• TSRS “A” klasės jaunių

Lictuuiai——
PMMLYJC

mergaičių ir jaunuolių turnyro

Nauja Kovo Valdyba
š.m. kovo 15-tos vakarų New- 

towno Masonic salėje jvyko Syd- 
nėjaus Sporto Klubo “Kovo” vi
suotinis narių ir rėmėjų susirin
kimas, kuriame dalyvavo per 80 
asmenų. Susirinkimų labai gražiai 
ir tvarkingai pravedė prezidiumo 
pirmininkas Kolakauskas ir sekre
torius dr. A. Mauragis. Buvęs 
klubo pirmininkas V. Binkis savo 
pranešime apibudino praėjusių 
metų klubo sportinę veiklų ir, pa
linkėjęs naujai valdybai geros 
sėkmės, priminė, kad pagrindinis 
jos darbas turėtų būti suorgani
zuoti didžiumų sportuojančio jau
nimo Sydnėjuje. Sekcijų vadovai: 
krepšinio — V. Narbutas, šach
matų A. Dargužis, stalo teniso — 
J. Adickas, tinklinio — J. Eis- 
montas, moterų — A. Bernotaitė 
ir plaukimo — V. Binkis, padarė 
savo nuveikto darbo pranešimus j 
ir papasakojo apie turėtus laimė
jimus ir pralaimėjimus. Revizijos 
komisija, susidedanti iš pirm. V.1

lyviams apie būtinų ir reikalingų 
jaunimo suorganizavimų sporto 
klube ir pasiūlius naujajai valdy
bai atkreipti ypalingą dėmesį į 
nupirktąjį prie Bankstowno namų 
sportinėms aikštelėms įrengti ge
rų sklypų, sportininkai savo karš
tais plojimais pilnai pritarė ir, at
rodo, naujajai valdybai tik telieka 
paskirti savo ryšininkų šiam daly-, 
kui tvarkyti. A. Jasaitis siūlė ne- 
permesti viso sportinio gyvenini*) 
į Bankstownu, bet jaunių suorga
nizavimui ten jis taip pat nebu
vo priešingas. Dr. A. Mauragis 
plačiau nušvietė šio sklypo vertę 
jaunimui ir kvietė sportininkus 
dalyvauti talkoje. Kun. P. Butkus, 
“Kovo” garbės narys, pasidžiaugė 
sportininkų veikla ir prašė spor
tininkus savo aktyviu dalyvavimu 
lietuviškose pamaldose rodyti pa
vyzdį kitiems, šios visos diskusi
jos, nors kartais ir karštokos, 
praėjo geroje sportinėje nuotaiko
je ir reikia manyti, kad naujoji

krepšinio nugalėtojais tapo lietu
viai Kauno “Žalgirio” komandos. 
Pirmenybės vyko Vilniuje.

• Buvęs Lietuvos futbolo rink
tinės vienas iš geriausių žaidėjų 
Kersnauskas mirė Lietuvoje.

• Nepriklausomosios Lietuvos 
sunkaus svorio bokso čempionas 
Antanas Zaborąs, kuris daugelį 
kartų Lietuvos rinktinę atstova
vo kitose valstybėse, šiuo metu 
Lietuvoje yra bokso treneris. Ne
mažas skaičius jo treniruojamų 
boksininkų yra pasiekę labai gerų 
rezultatų TSRS ir tarpvalstybinė
se rungtynėse.

• Geriausias šių metų Lietuvos 
dviratininkų dešimtukas yra: B. 
Krulikauskas, K. Paršaitis, R. 
Mackevičius, K. Norvaiša, A. Ju
cevičius, T. Zlotnikovas, A. Par
šaitis, N. Dumbauskas, P. Paršai
tis ir A. šilinis.

• Sklandytojas Vytautas Dovy
daitis nors dar ir nevisai pasvei
kęs po avarijos šiais metais išsi
kovojo Pabaltijo sklandytojų čem
piono vardų. Konstruktorius Br. 
Ožkinis ir Br. Karvelis pastalė

• VOKIETIJOS KRAŠTO VAL
DYBA praeitų vasarą buvo užsi
mojusi suorganizuoti studentų ir 
jaunimo stovyklų. Anuomet buvo 
susidarę kliūčių. Dėl to dabar to
kių stovyklų norima suorganizuo
ti Velykų atostogų metu, maždaug 
balandžio 7-16 d.d., tokiomis pat 
sąlygomis, kokios buvo numatytos 
pernai.

• “DIRVA” nuo Naujų Metų pra
dėjo eiti du kartu savaitėje — 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais. 
Pirmasis “Dirvos” numeris pasi
rodė 6 puslapių, kai savaitiniai 
būdavo 8 psl. Metinė “Dirvos” 
presumerata dabar 8 dol.

Patašiaus ir narių A. šuto ir J. 
Stakausko, padarė išsamių klubo 
iždo ir tvarkomųjų raštų bei bylų 
apyskaita, kurių po kaikurių klu
bo pirmininko pasiaiškinimų, su
sirinkimas priėmė. Klubo kasoje 
šiuo metu yra 68 svarai.

Naujosios valdybos rinkimai pra
ėjo su gana dideliu sportiniu už
sidegimu ir ją 1958-9-tiems me
tams buvo išrinkti: A. Jasaitis, S. 
Jūraitis, R. Liniauskas, K. Adic
kas ir A. Griškaitytė. Kandida
tais į valdybų liko: T. Umbražiū- 
nas, J. Karpavičius ir V. Kože- 
niauskas. Revizijos komisija buvo 
ir sekantiems metams išrinkta ta 
pati.

Klausimų ir sumanymų diskusi
jos buvo vienos iš karščiausių per 
visų klubo veikimo laikų. A. Lau
kaičiui nušvietus susirinkimo da-

valdyba savo artimiausiame posė
dyje iš šių sugestijų padarys iš
vadas ateities organizaciniame 

. darbe.
Susirinkimo metu buvęs klubo 

pirmininkas V. Binkis įteikė dova
nas goriausiems praeitų metų 
sportininkams: V. Kriaucevičiui ir
D. Gečiauskienei. Už plaukimo 
varžybų laimėjimų dovanas gavo
E. ir L. Jūraitytės ir A. Šimaitie
nė. “Mūsų Pastogės” Sporto Sky
riaus redaktorius įteikė dovanas 
I-jo sporto konkurso laimėtojams: 
V. Narbutui — ALB Krašto V-bos, 
J. Karpavičiui — B r. Kiverio ir 
A. Pluko Medžio Raižinių D-vės, 
V. Koženiauskui — Mažosios Liet. 
Bič. D-jos ir Sp. Klubo “Kovo”. 
J. Jonušas (Geelonge) gaus 
ALB Sydnėjaus Apyl. V-bos do
vanų.

SPORTINĖ PADĖKA
“Mūsų Pastogės” Sporto Sky

rius nuoširdžiai dėkoja ALB Kraš
to V-bai, ALB Sydnėjaus Apyl. 
V-bai, Mažosios Lietuvos Bičiulių 
D-jai, Br. Kiveriui ir A. Plūkui, 
o taip pat ir Sporto, Klubo “Ko
vas” V-bai už nuoširdų lietuviško
jo sportinio gyvenimo supratimų 
Australijoje, skiriant gražių do
vanų I-jo Australijos lietuvių 
sporto konkurso laimėtojams.

Sp. Skyriaus Redaktorius

Adelaidėje
' VYTIS — TORRENS 

! 31:41 (11:20)
Žaisdami savo nepilname susta

tė vytiečiai sužaidė labai silpnai. 
Gynimas buvo nevykęs, puolėjų 
prasiveržimai būdavo silpni ir 
sviediniai dažnai nerasdavo priešo 
krepšio. Pats didžiausias trūku
mas — dėta permaža pastangų 
šias rungtynes laimėti, kų buvo 
galima ir su šiuo silpnesniu sųs- 
tatu vis dėlto atsiekti. Silpniau
siai buvo sužaista .pirmąjį puslai- 
kį. Taškai: Petraška 18, Petkūnas 
12, Jaciunskas 3, Kitas 2 ir Visoc
kis 1.

MOTERYS — GLENELG 
19:17 (6:7)

Nors šių rungtynių rezultatas 
ir labai mažas, tačiau pačios rung
tynės buvo labai gražios. Vylie
čiu gynimas dirbo be priekaištų, 
kai puolikės, nors žaisdamos ir 
gerai, turėtų greičiau atsirasti po 
priešo krepšiu ir nesulysti per 
daug į vidurį aikštelės. Taškai: M. 
Kelertaitė 9, O. Kelertaitė o, Ki- 
tienė 3, Ignatavičienė 2.

JAUNIAI — GLENELG 
66:12 (26:10)

Pirmajame puslaikyje šlubavo 
jaunių gynimas ir puolėjai laiku 
negrįždavo į savo vietas, bet ant
rajame puslaikyje, ištaisius klai-

das, jaunių žaidimas pasižymėjo 
geru komandiniu susižaidimu ir 
rungtynės tapo lengvai laimėtos. 
Taškai: Gumbys 32, M. Statnickas 
20, Kalibatas 14.

B.N.

JAUNIAI PRALAIMI 
VYTIES JAUNIAI — WEST 

ADELAIDE 50:53 (17:28)
šį sykį mūsų, jauniai susitiko 

su geriausia australų komanda, 
kuri teturi vienų pralaimėjimų 
pirmame rate prieš mūsiškius. 
Puslaikis pradedamas gana gerai, 
bet vėliau mūsų jaunių gynimas 
labai susilpnėja, kų priešas išnau
doja ir gerokai pelno taškų. Ant
rame puslaikyje apleidžia aikštę 
dėl penkių baudų Gudelis. Vytie
čiai pasitempia ir pradeda lygin
ti rezultatų. Porai minučių likus, 
rezultatas išlyginamas. Priešas iš
naudoja vienų baudų ir padaro 
vienų laimingų metimų, laimėda
mas trimis taškais. Antras puslai
kis buvo sužaistas labai gerai ir 
kovingai. Pralaimėta dėlto, jog 
perdaug leista priešui atsiplėšti 
pirmame puslaikyje blogai den
giant. Taškai: Gumbys 25, M. 
Statnickas 13, Kalibatas 8, And
riušis ir G. Statnickas po du.

PADĖKA

Adelaidės Sporto Klubo “Vy
ties’ valdyba ir sportininkai yra 
nuoširdžiai dėkingi parimusiems 
pinigine pašalpa rengtų uždarų 
sportininkų gegužinę p.p. J. Zaka
rauskui už £ 10.0.0. ir A. Krikš
čiūnui už £ 5.0.0. dovanas.

ALB Adelaidės Apylinkės V-ba 
paaukojo sportininkams £ 5.0.0. 
aikštelei prie Lietuvių Namų įren
gti. Tai paskatinimas ir gražus 
pavyzdys kitiems. Sporto Klubas 
už aukų taria nuoširdų ačiū.

B.N.

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

naujus sportinius sklandytuvus 
BRO-12 ir BK-4, kurie yra dabar 
mėginami ir, jei išlaikys visus 
bandymus, bus pradėti gaminti 
masiškai.

• Kauno moterų krepšinio 
rinktinė antrąjį kartų laimėjo 
Kaune .prieš viešnių čekių “Slo
van Orbis” komandų 65:57. Pa
grindinis rinktinės penketas: Tu- 
levičiūtė, Sviderskaitė, Būtautie- 
nė, Daktaraitė ir Ruočkutė.

B.N.

SPORTO ĮVAIRENYBĖS
• Paskutiniu laiku šachmatų 

pasaulis su dideliu susidomėjimu 
seka amerikiečio Bobby Fischer 
laimėjimus, svarstant klausimų 
kiek ilgai ir kaip toli jis žengs. 
Tai yra 15 metų jaunuolis, išsi
kovojęs šių metų Amerikos čem
piono vardų. Paskutinėse Ameri
kos šachmatų pirmenybėse jis iš 
13 partijų laimėjo 8 ir lygiomis 
sužaidė 5, kuomet garsusis Re- 
shevsky, vakariečių viltis paveržti 
iš rusų pasaulio čempiono vardų, 
gavo II-jų vietų, laimėdamas 8, 
pralaimėdamas 2 ir lygiomis su- 
žaidęs 3 partijas.

Po garsiojo pasaulio meisterio 
Alioehino mirties, tarptautinis su
sidomėjimas šachmatais smarkiai 
atšalo. Tai įvyko daugiausiai dėl 
to, kad rusai įstengė duoti naujus 
pasaulio čempionus Botviniką ir 
šiuo metu Smyslovą, užimdami 
pirmąsias šachmatų meisterių vie
tas.

Jaunojo amerikiečio dabartinis 
iškilimas ir jo genialus žaidimas 
duoda vakariečiams daug vilčių 
pasaulio meisterystę vėl paveržti. 
Jeigu pasisektų jaunajam Fische- 
riui laimėti pasaulio meisterio 
vardų, tai šis įvykis vėl pagyvin
tų susidomėjimų šachmatais.

• ESTAS PAUL KERES (Sov. 
S-ga) laimėjo Hastings© turnyrų 
Anglijoje su 7,5 — 1,5 taškais.

• P. VAITONIS, Kanados 
1957-8-jų metų meisteris, yra pen
ktosios zonos nugalėtojas ir jis 
turi teisę dalyvauti pasaulio pir
menybėse, įvykstančiose š.m. rugp. 
— rugsėjo mėnesiais Jugoslavijo
je. Europos I-III zonos duoda į 
šias pirmenybes vengrų Szabo, is-

| landietį Olafsonų ir danų Larsenų. 
t IV-ji zona — JAV — įkvalifika- 
vo amerikiečius Fischerį ir Reshe- 

! vskį. Vl-ji zona — Centr. Ameri
ka — siunčia kolumbietį de 
Greiff. VII-ji zona duoda argenti-. 
nietį Sanguinetti. Europos zonoje 
dar žais čekas Pachman, jugosla
vas Gligoric ir vengras Benko. 
Kiti dalyviai yra iš Sov. S-gos. 
Kuriama nauja Azijos — Pacifiko 
zona, į kurios pirmenybes Austra
lija siunčia latvį Ozolį.

• PEIPINGO radio pranešimu 
kinietė sportininkė Cheng Feng 
Yung pagerino pasaulio rekordų 
šokime į aukštį. Jos pasekmės 
1.77 m.

A.D.

• JUOZAS LAUČKA lig šiol bu
vęs Amerikos Balso lietuvių sky
riaus vedėjas Mūnchene, grįžta į 
Ameriką. J Mūncheną jo vieton 
vyksta P. Labanauskas.
• TAUTOS FONDO ATSTOVY
BĖS VOKIETIJOJE pirmininku 
išrinktas kapt. J.K. Valiūnas, iž
dininku kapt. J. Matulis.
• UŽSIENIEČIAI BUVĘ VO
KIEČIŲ KARIUOMENĖJE už 
nelaisvėje išbūtą laikų negali gau
ti jokio atlyginimo. Vokietijoje 
esanti pabaltiečių centriniai orga
nai išaiškino, kad pagal įstatymą 
tokį atlyginimų gali gauti tik Vo
kietijos piliečiai.
• LIETUVOS NEPRIKL. PAS
KELBIMO SUKAKTIES MINĖ
JIMAS LUEBECKE praėjo visų 
lietuvių pakilusio j nuotaikoj. 
Schleswig-Holstein’o lietuvių R. K. 
kapelionas kun. V. šarka atlaikė 
tai dienai pritaikytas iškilmingas 
pamaldas. 15 vai. po pietų Arti- 
llerie stovykloje įvyko iškilmingas 
aktas. PLB Vokietijos Kr. Tary
bos atstovas pik. V. Sutkus pasa
kė pritaikyta tai dienai kalbą.

Luebecko vargo mokykla atliko 
meninę dalį. Po meninės dalies 
buvo visų dalyvių bendra vaka
rienė, kurios metu padainuota ir 
pasikalbėta.
• LIET. LAISVĖS KOMITETO 
etatai susiaurinti. Vietoje 8 narių, 
palikta 6. Yra atleistų ir pora 
techninio personalo tarnautojų.
• LIET. NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDAS, kaip rašo Dirva, gruod
žio 22 d., turėjęs posėdį, kuriame 
dalyvavęs LNT pirmininkas V. 
Rastenis ir Tautinio Sąjūdžio 
pirm. B. Nemickas. Ižd. K. Biliū
nas pateikęs pereitų metų apys
kaitą. Posėdžiui pirmininkavęs 
LNF pirm. Ant. Senikas. LNF 
apyskaita būsianti paskelbta spau
doje.

• KNYGŲ LEIDĖJAS JONAS 
RINKEVIČIUS, švyturio leidyk
los Vilniuje steigėjas, mirė Čika
goje.
• PROF. K. PAKŠTAS šiemęį 
dirba Steubenville, Ohio, (netoli 
Pittsburgh©) pranciškonų laiko
moje kolegijoje.
• SKULPTORIUS A. MONČYS 
daly varis tarptautinėje parodoje 
Briuselyje, kuri įvyks gegužės 
mėnesį.
• DAIL. V. KASIULIO paveiks
lų paroda Stockholme turėjo dide
lį pasisekimą. Buvo išstatyti 67 
paveikslai, kurie visi ir parduoti.

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

j:

• DAINININKAS STASYS BA
RANAUSKAS, kaip informuoja 
Sandara, ruošiasi persikelti gy- 
genti į Niujorką. Į Vokietiją jis 
n e vyksiąs.
• Čikagoje susitvėrė vyrų kvar
tetas pasivadinęs “Gintaro” var
du. Jis pasirodys S. Barčus sukak
tuviniame koncerte vasario 2d. 
Sokolų salėje.
• JUOZAS BŪGA, žinomas tau
tosakos rinkėjas, mirė gruodžio 
29 d. Čikagoje Oak Forest ligo
ninėje, turėdamas 36 metus. Jau 
Amerikoje jis buvo surinkęs 4.000 
lietuviškų dainų ir apie 50.000 
smulkiosios tautosakos. Juozas Bū
ga yra kalbininko Kazio Būgos 
brolio sūnus.
• BUVĘS VASARIO 16 GIMNA
ZIJOS DIREKTORIUS A. Gied
raitis Kalėdų proga iš JAV at
siuntė po 5 dol. dovaną geriau
siam lietuvių kalbos mokiniui ir 
geriausiai mokinei.
• VARGO MOKYKLŲ Vokietijo
je estai turi 20 su apie 200 mo
kinių. Jų vasaros stovykloje da
lyvavo 110 vaikų. Latviai turi 27 
vargo mokyklas su apie 330 moki
nių.

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

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 
VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR 

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE.
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito.

Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
l U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS 

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos.
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2% mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ £ LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS Į U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
Ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 

LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! 
Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

AGENTAI:
SYDNEY: M. & N. Pekic, 143 Cabramatta Rd., Cabramatta, 
N.S.W.
NEWCASTLE: Fry’. Delicate.sen, 557 Runser St., Newcastle, 
N.S.W.
PERTH: S. & L. Furnishers, 553 Hay St., Perth, W.A.

JEI SIUNČIATE - PASKAITYKITE
TAZAB PRANEŠIMA!
DAUGELIS AUSTRALIJOJE GYVENANČIŲ EUROPIEČIŲ, 

NORINČIŲ PERSIŲSTI SAVO ARTIMIESIEMS DOVANŲ SIUNTI
NIUS, JAU EILĘ METŲ NAUDOJASI TAZAB 
PATARNAVIMAIS, TODĖL, KAD:

TAZAB siunčia tai, ką siuntėjas užsako;

BENDROVĖS

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TIK TAZAB
TIK TAZAB

į

į

į

S

i

pasiųsti siuntiniai negrįžta, bet visada 
tus;

tvarkingai pasiekia adresa-

užsakantiems pasiunčia didelius kiekius 
mius lietuvių kalba katalogus visų prekių rūšių;

medžiagų pavyzdėlių, išsa-

bendrovė, jei labai retais atsitikimais pasitaiko kurių nors netikslu
mų ar klaidų, visada tuoj pat nemokamai juos atitaiso;

kainos visada yra pastovios ir jos tiksliai atitinka prekių vertės: 
aukštos kokybės prekės brangiau, žemesnės — pigiau.

Bendrovėje ir dabar užsakęs siuntinėlį pasiusi be JOKIU PA- 
KEITIMU;
Bendrėvė siunčia išsimokėtinomis sąlygomis;
pirma pasiunčia Jūsų užsakytus siuntinius, o vėliau siuntėjas atsily
gina;

:"I REIKALAS LIEČIA SIUNTINIUS, PIRMOJE EILĖ- 
JE PARAŠYKITE savo pageidavimus šiais adresais: TaZab Lithua
nian Dep. 1, Ladbroke Gardens, London W. 11, arba centran 
TAZAB, 22, Roland Gardens, London S. W. 7.

RAŠYKITE LIETUVIU KALBOJE

TODĖL, KAI
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e MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. kovo 24 d.

n<W pastogė
INŽINIERIAI 
EKSKUKSAVO

š.m. kovo 16 d. (sekmadieni) 
j vyko Inž. ir Architektų Dr-jos 
ekskursija — piknikas i Worono- 
ros užtvankų. Šiltas oras, graži ir 
įdomi vieta suviliojo nemažą būrį 
inžinierių su poniomis ir svečiais.

GERB. “MŪSŲ PASTOGES" 
< 

BENDRADARBIAMS
Pranešu M.P. skaitytojam* ir bendradarbiams, kad savaitraščio 

redaktorius Jurgi* Kaiakauskas susirgo ir guli ligoninė
je. Gydytojų nuomone, gali tekti jam pagulėti dar apie 6 savaites.

Siam laikui ALB-nės Krašto Valdyba pavedė man redaguoti 
laikrašti, todėl prašau visų laikraščio bendradarbių savo straipsniai* 
bei korespondencijomis padėti man.

Tikėdama* nuoširdžia parama, visų korespondenciją iki atskiro 
pranešimo prašau siųsti šiuo adresu: 24 Lovoni Str.» Cabramatta, 
N.S.W.

Julius V e t e i k i s, 
ALB-nė* Krašto Valdybos Švietimo ir

Kultūros Reikalų Vadovas

IR VĖL I MOKYKLA
Pradedant naujus mokslo me

tus tenka peržvelgti mūsų parei
gas ir darbų, svetimame krašte 
išlaikant lietuviškų mokyklų.

Mes savo vaikus galime leisti 
tik i savaitgalio mokyklas. Bet ir 
jos atlieka dideli darbų lietuviš
kame auklėjime, čia, kur vaikai 
formuojami svetimos tautos, dvi 
valandos savaitėje praleistos lie
tuviškoje mokykloje, negali at
sverti kasdieninės aplinkos. Ta
čiau ir tai įdiegia mokiniams pa
liktos tėvynės meilę ir lietuviškų 
djasių. Jeigu tat atsiekiama — 
savaitgalio mokykla savo uždavinį 
atlieka.

Praktika parodė, kad savaitga
lio moyklos uždavinys nėra pilnai 
atsiekiamas. Viena, tik nedidelis 
nuošimtis vaikų lanko ir baigia 
ją, antra, vaikai mokyklų lanko 
nenoriai ir tuo būdu nedaug įta
kos ji jiems turi.

Dėl mokyklos nelankymo kalti 
yra tėvai. Dalis tėvų visai nesido
mi mokyklomis, kita dalis mano, 
kad lietuvių kalba ir rašyba su
gadins vaiko “australiškų akcen
tų”. Yra tėvų, manančių, kad vai
kas visko, kas lietuviška išmoks 
namuose, o kiti teisinasi: “kad 
vaikas nenori, negi aš jį priver
siu”.

Visos šitos tėvų kategorijos nu
sikalsta prieš savo tautų ir prieš 
savo vaikus. Kiekvienas vaikas yra 
tautos narelis ir tėvai to narelio 
neįjungdami į tautos grandinę, ją 
suardo, sužaloja. 0 vėliau ar an
ksčiau užaugęs toks vaikas skaus
mingai pajus, kad jis nepriklauso 
prie jokios tautos, tuo tarpu vi
same pasaulyje iš kiekvieno as
mens reikalaujama tautinės ne
priklausomybės.

Reikia sutikti su tuo, kad tiek 
tėvams, tiek ir vaikams mokyklos 
darbo laikas yra nepatogus. Tė
vai dažniausia turi sugaišti visą 
dienų, jei nori nugabenti vaikų į 
pamokas, kurios vyksta vidudienį. 
O vaikai, ypač šiltom dienom, vi
sų savaitę išsėdėję mokykloje, su 
pasibaisėjimu žiūri į tai, kad sa
vaitgalyje jie taip pat nėra laisvi 
gamtos pramogoms. Mokyklų ve
dėjai turėtų tai pasvarstyti ir pa
lankiau išspręsti pamokų laikų.

Tėvai mano, kad ši mokykla 
yra nereikalinga jau vien tik dėl 
tos priežasties, kad ji nenaudinga, 
atseit, nepadės sukurti medžiagi
nių gyvenimo gėrybių.

Sitų nuomonę gali atsverti tik 
stiprus tėvų sąmoningumas, mo
kyklose dirbančiųjų pedagoginis 
sugebėjimas užinteresuoti vaikus, 
bei rūpestingas programos paruo
šimas.

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad š.m. kovo mėn. 
30 d. 12 vai. Bankstowno Lietu
vių namuose šaukiamas visuotinas 
apylinkės gyventojų

SUSIRINKIMAS.
Jame bus papildomai renkami 

keli valdybos nariai.
Bankstowno Apyl. Valdyba

t

, Pedagoginiu požiūriu mūsų.mo
kykla, tokia kaip ji dabar yra, 
neatitinka nė vieno mokyklos rei
kalavimo. Pirmiausia, čia visai 
neatsižvelgiama į amžiaus reikala
vimus jungiant į vieną grupę vai
kus nuo 7 iki 15 metų. 13-14 me
tų jauniui nei turinys nei meto
das negali būti tas pats, kaip 7-3 
metų vaikui.

Kaip to išvengti? Tinkamiau- 
sias būtų individualinis mokymo 
metodas, o ne grupinis. Individu
aliai dirbdamas mokytojas galė
tų pritaikinti aktyvų darbo meto
dų, atatinkamų mokinio amžiui. 
Gi mokinys pats savo darbu ir iš
radimais atliktų mokytojo jam pa
tiektų uždavinį. Tuo tarpu dir
bant grupiniai, mokiniai daugumo
je lieka pasyvūs. Pasyvumas vi
siškai netinka vaiko psichologi
jai.

Iš mokytojo begalo daug reika
laujama. Savame krašte jam daug 
ir padedama. Mokytojai ten nau
dojasi turtinga pedagogine litera
tūra, įvairiais kursais ir perijodi- 
ne spauda. Ten į pagalbą jiems 
ateina didelis švietimo aparatas, 
gerai paruoštos programos ir ofi
ciali kontrolė.

Savaitgalio mokyklos mokyto
jai turi pasikliauti vien savo su
gebėjimais. Bet ir tuo atvėju, jei 
mokytojas pažįsta pagrindinius 
vaikų psichologijos bruožus, jų fi
zinį ir psichinį vystymąsi ir bent 
kiek laikosi metodikos dėsnių, jis 
sugebės užinteresuoti juos.

Vienintėlė pagelba, kurios čia 
dirbantieji savaitgalio mokyklose 
gali tikėtis, tai gerai paruošta 
programa bei metinis planas. Pri
tyrę pedagogai ir atsakingi už 
švietimo darbų veiksniai turėtų 
gerai paruošti programų, pašalin
ti iš jos neesminius dalykus, su 
kuriais mokinys susipažįsta vals
tybinėje mokykloje, o remti visą 
programą vien lituanistika. Gerai 
paruoštas ir paskelbtas (tėvams 
išsiuntinėtas) smulkus metinis pla
nas būtų didelė pagelba ne tik 
mokytojams, dirbantiems mokyk
loje, bet supažindintų ir tėvus su 
mokyklos darbu, tuo padarydamas 
jį svarbesniu ir sėkmingesnių.

Pradedant naujuosius mokslo 
metus laukiama iš tėvų pilno lie
tuviškos mokyklos vertės suprati
mo, gero darbo metodo, paremto 
vaiko psichologija bei pedagogi
niais reikalavimais, ir gerai pa
ruoštos programos, šie esminiai 
punktai tikrai padėtų pasiekti gė
lesnių rezultatų.

Tat sėkmingai pradėkime moks
lo metus!

RŪTA

PAPILDYMAS
Praeitame “M.P.” numeryje, ap

rašant |šv. Kazimiero jubiliejaus 
šventė Sydnėjuje, įvyko praleidi
mas: nebuvo paminėta įdomi ir 
svarbi programos dalis — Austra
lijos lietuvių poeto J. Mikšto da
lyvavimas minėjime, kur jis pa
skaitė du savo kūrybos eilėraščius 
ir sydnėjiškių buvo šiltai sutik
tas.

“M.P.” redakcija

REKOLEKCIJOS 
SYDNĖJUJE

Dar kartą primenu, kad reko
lekcijos Sydnėjaus lietuviams 
įvyks jau šioje savaitėje — kovo 
28, 29 ir 30 d.d. ir joms vadovaus 
kun. Dr. P. Bačinskas.

Kovo 28 d., penktadienį, 6 vai. 
vak. i Camperdown kviečiamas 
visas jaunimas, o ypač studentai 
ir moksleiviai pasvarstyti savo 
religinių ir gyvenimo problemų 
bei susikaupti.
Kovo 29 d., šeštadieni, 9 vai. ryto 
j St. Felix’s baxn. Bankstowne 
kviečiami visi mokyklinio amžiaus 
vaikučiai. 10 vai. šv. Mišios ir Ko
munija.

Kovo 29 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. kviečiami visi plačių Sydnė
jaus apylinkių lietuviai, išklausy
ti kun. Svečio įdomių ir naudin
gų konferencijų, gauti palaimini
mų ir nuodėmių atleidimų. Prašo
ma daugiau eiti išpažinties šešta
dienį, kad nebūtų susigrūdimo 
sekmadienį.

Kovo 30 d.. Verbų sekmadieni, 
nuo 8 vai. ryto išpažintys. 12 vai. 
rekolekcijų mišios, pamokslas ir 
bendra Komunija. Kai dabar gali
ma pavalgyti pusryčius (iki 9.30 
vai.) kviečiami visi palaukti ir da- 
lyauti kartu šioje retoje iškilmėje 
prie Dievo altoriaus.

Po trumpos pertraukos rekolek
cijų užbaigimai: — konferencija 
ir palaiminimas.

Malonūs tautiečiai, šiuos 1958
— jubiliejiniu* metu* atžymėkime 
gražiai atliktomis rekolekcijomis
— dvasiniu susikaupimu bei tau
riu ryžtu ateitie* gyvenimui!

Atlikite rekolekcijų išpažintį ir 
pasisaugoję sunkių nuodėmių, 
kviečiami priimti šv. Komunijų ir 
Didžiojo ketvirtadienio vakarą:
— apie 7-8 vai. visose bažnyčiose 
šv. mišios, Komunija ir apeigos. 
Didijį Penktadienį apie 3 vai. po 
pietų apeigos ir šv. Komunija, o 
taip pat ir Velykose — tik su 
Kristumi širdyje pajusime tikrąjį 
Velykų džiaugsmų.

PAMALDOS
IR IŠPAŽINTYS

Kovo 27 d. — ketvirtadienio 
vakarą — nuo 7 vai. Velykinė iš
pažintis St. Mary’s lietuviam* (UŽ 
30 mylių) — tos parapijos bažn.

Kovo 30 d. Wollongongo lietu
viams nuo 5 vai. po pietų išpažin
tys W. katedroj, pamaldos, reko
lekcijų pamokslas ir bendra šv. 
Komunija.

— x —
Iškilmingo* pamaldos Vclykoso 

(— bal. 6 d.) St. Jozephs bažn. 
Camperdowne, kuriose “Dainos” 
choras, ved. muz. K. Kavaliausko,

COSMOS TRADING CO.
SA V. A. VAITIEKŪNAS

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 4-TO BALANDŽIO. J šf TRANS
PORTĄ SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI KOVO MĖN. 31 D. SIUNTI
NIAI PASIEKS ADRESATUS LIEPOS MĖN. PRADŽIOJE.
Išleistas sovietų Intourist biuro tarptautinis prekių įvertinimo kaina- 
raštis galiojus nuo vasario mėn. 24 d., kuris gaunamas mūsų firmoje.

Pranešame, kad mūsų klijentams, siuntusiems siuntinius sausio 
— vasario mėnesiais primokėti nereikės, nors siuntiniai pereis so
vietų sieną ir po 24-to vasario.

Oro pašto tarifas 12/6 už kiekvieną š 1b.
Siųskite siuntinius paštu arba pristatykite:

2 Schofield St., Essendon, Vic. Tel. FX 2325
Biuras mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Tel. MF 2370 

(6-as aukštas).

SKYRIAI:
SYDNĖJUJE: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., 

N.S.W. Tel. LL 5549
ADELAIDĖJE: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
GEELONGE: S. Karpalavičiu., 5 Yaraan St, North Geelong, Vie.

BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Bris
bane, Qld. Tel. U 5827. .

PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New

castle, N.S.W.
2. G. Gont, 93 Northumerland St, Maryvil
le, Newcastle, N.S.W.

■

Woronoros užtvanka pastatyta 
1941 m. Jos aukštis 201 pėda, ji 
užlieja 937 akrus ir telpa 15800. 
000.000 gal. vandens, kurį naudo
ja Sydnėjaus reikalams. Užtvan
kos darbas rūpestingai atliktas ir 
net neužmiršta lankytojams pato-

I gumų.
Apžiūrėjus užtvanką pabuvota 

ir pasilinksminta gryname ore — 
kalnuotame miške.

Grįžus Sydnėjun, ekskursantų 
dalis užkliuvo į p. Vazgelevičių 
namų, kur keletą valandų tapo Į 
praleista geroj nuotaikoj.

B.D. |

“DAINOS” CHORO 
KONCERTAS

Sydnėjaus lietuvių “Dainos” 
choras, ved. muz. K. Kavaliausko, 
daro žymią pažangą.

š.m. kovo mėn. 17 d,. choras 
dainavo Airių tautiniame koncer
te Sydnėjaus Town Hall salėje. 
Buvo išpildytos keturios dainos — 
“Dukters skundas”, “Už jūrių — 
marių”, “Vakaro giesmė” ir “Ap
saugok Augščiausias”.

Koncerte dalyvavo kardinolas 
arkiv. Gilroy, Popiežiaus delega-; 
tas arkiv. Carboni, 3 kiti vysku
pui ir daug žymių visuomenės ir 
valstybės vyrų.

Choro pasirodymas buvo graži 
lietuvių demonstracija. (J.v.) *

MELBOURNO 
STUDENTAMS 

ŽINOTINA
Vasario mėn. 22 d. įvykusiame 

studentų susirinkime išrinkta nau
joji Melbourno Skyriaus Studentų 
Valdyba pasiskirstė pareigas se
kančiai: P. Bacevičius — pirmi
ninkas, R. Laisvėnaitė — sekreto
rė ir A. Krausas — išdininkas. 
Valdybos adresas: R. Laisvėnaitė, 
6 Napier Cresc., Essendon, Vic.

Tradicinį studentų balių šiais 
metais ruošiame 6-tą birželio, 
Brunswick Town Hall.

giedos lotyniškas mišias ir lietu
viškąjį Aleliuja.

Ankstyvesnės pamaldos Velykų 
dieną Bankstowne St. Brendan's 
bažn. 10 vaL 45 min.

Nei Bankstowne, nei Camper
downe nebus laiko klausyti išpa
žinčių. Kurie dėl svarbių priežas
čių dar būtų neatlikę išpažinties 
rekolekcijose, tai galėtų padaryti 
dar šiomis progomis:

Didijį penktadienį — bal. 4 d. 
— Bass-Hill bažn. nuo 2 vai. 15 
min. po pietų iki 3 vai. Tai yra 
ir pirmasis penktadienis — nepa
mirškite.

Didįjį šeštadienį — bal. 5 d. — 
Camperdowne nuo 6-7 vai. vaka
re. K.P.B.

AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

šiais metais tradicinis, akade
mikų skautų ruošiamas savaitga
lis įvyksta balandžio mėnesio 11, 
12 ir 13 dienomis, Mt. Evelyn 
National Fitness Camp. Savaitga
lio mokestis yra 38 šil. asmeniui. 
Norintieji dalyvauti įteikia vardus 
ir mokestį iki š. m. balandžio mėn. 
5-tos dienos valdybos nariams-V. 
Vaitkui, Lot 5 Parker St, Spring
vale South, arba R. Jakutytei, 14 
Thistle St, Pascoe Vale South, 
telefonas FL 5802. Mokesčiai bus 
renkami ir prie bažnyčios.

I savaitgalį kviečiamas visas 
jaunimas smagiai ir naudingai pra
leisti laiką.

AKAD. SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
MELBOURNO SKYR. VALDYBA

TAUTINĖ STOVYKLA
Šiais metais Lietuvių Skautų 

Sąjunga švenčia 40 metų jubilėjų. 
Vienas iš svarbiausių jubilėjinių 
metų įvykių bus Tautinė Stovykla. 
LSS Australijos Vadas v. s. A. 
Krausas buvo sušaukęs jau du 
skautų vadovų posėdžius T. S. rei
kalu. Jon paruošti kuo didesnį 
dalyvių skaičių raginami visų Aus
tralijoje veikiančių lietuvių skautų 
vienetų vadovai. Sudaryta T. S. 
rengimo komisija, kurion įeina 
Rajono Vadas, Seserijos Vadeivė, 
Brolijos Vadeiva, jūr. psktn. A. 
Gabas, vyr. valt. V. Vaitkus, vyr. 
skltn. K. Kuzmickas. Su komisija 
pasižadėjo glaudžiai bendradar
biauti v. s. V. Kišonas-“ Aušros” 
Tunto tuntininkas, Sktn. V. Neve- 
rauskas — “Vilniaus” Tunto tun
tininkas ir v. skltn. P. Šileris — 
Geelongo Vietininkijos vietininkas. 
Rajono Vadija pakvietė psktn. E. 
Pankevičių, “Džiugo” Tunto tun- 
tininką. Tautinės Stovyklos Ren
gimo Komisijos pirmininku, vyr. 
sktn. B. Dainutį — Stoviklos Vir
šininku.

Visais stovyklos reikalais rašyti 
T. S. Rengimo Komisijos pirminin
kui šiuo adresu: E. Pankevičius, 
39 Bradford Str. Sth. Oakleigh, 
SE 13, Vic. Paskutiniame posėdyje 
nutarta T. S. ruošti Viktorijos 
valstybėje nuo 27 d. gruodžio mėn. 
iki 1959 m. sausio mėn. 10 d.

Jubilėjinei Stovyklai atsiminti 
bus pagamintas medžiaginis ženk
las, kurį kiekvienas tos stovyklos 
dalyvis galės dėvėti kaklaraiščio 
trikampy. Smulkesnes informaci
jas rengimo komisija patieks vėl- 
liau paruoštais aplinkraščiais.

ĮSTEIGTA NAUJA 
VIETININKIJA

Rajono Vado įsakymu įsteigta 
Perthe, Vakarų Australijoje, kovo 
mėn. 4 d. skautų vietininkija. Jai 
vadovauti paskirtas psktn. Leonas 
Beitmanas, buvęs Neumūnsterio 
tunto Vokietijoje tuntininkas. įsi
steigusia nauja vietininkija džiau
giamės ir linkime sėkmės.

PASKIRTAS RAJONO 
LAUŽAVEDYS

Rajono Vadas šv. Kazimiero, 
Lietuvių Skautų Globėjo, šventės 
proga LSS Australijos Rajono vy
riausiu laužavedžiu paskyrė jūr. 
psktn. A. Gabą. Jis sudarys laužų 
ir pasirodymų programas Tauti
nei Stovyklai ir praves laužaved- 
žių kursus. Pasirodymų klausimais 
prašoma kreiptis šiuo adresu: A. 
Gabas, 44 Crispe Str., W. Preston, 
Vic.

Sveikiname naują pareigūną, 
jūr. psktn. A. Gabų, linkėdami 
išugdyti gerų laužavedžiu lietuvių 
skautų vienetams Australijoje.

GAVO STIPENDIJĄ
Pskltn. Rūta Krausaitė, lankan

ti šv. Aloyzo Koledžų, gavo už 
gerą mokymąsi stipendiją. Ta 
proga gavusieji stipendijas buvo 
sukviesti televizijos stotin. Prog
ramos vedėjas ją pristatė kaip 
lietuvaitę ir paminėjo, kad ji pa
siryžusi studijuoti farmaciją.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
“Džiugo” Tuntas pradėjo minė

jimą pamaldomis, į kurias atvyko 
visi skautai organizuotai su tunto 
vėliava. Po pamaldų buvo šv. Jono 
parapijos didžiojoj salėj iškilmin
ga tunto sueiga. Tuntininkas 
psktn. E. Pankevičius jų atidarė 
ir pasveikino susirinkusius. Po tun- 
tininko žodžio Eidimtas žiogas 
ir Juozas Petkevičius davė vil
kiuko įžodį ir padidino skautų ei
les. Kaklaraiščius užrišo ir palin
kėjo būti gerais skautais pats tun
tininkas. šiais metais gražus būre
lis skautų baigė sktn. A. Zubro va
dovaujamus Lituanistinius Kur
sus ir jiems tuntininkas suteikė 
teisę dėvėti tautinį ženklą, trijų 
metų bėgyje išėjusiems tautinio 
ženklo programą. Tautinį ženklų 
įteikė ir atatinkamų žodį tarė 
Australijos Rajono Vadas v.s. A. 
Krausas. Tautiniai ženklai buvo 
įteikti šiems: pskltn. V. Adoma
vičiui, pskltn. A. Fišeriui, skl|n. 
K. Kazlauskui, pskltn. n. Krau- 
saitei, pskltn. A. Paragytei. skltn. 
N. Ramanauskui, skautui V. Sa
vickui, skltn. V. šalkūnui ir psklt. 
A. žižiui. Su pernai baigusiais ir 
gavusiais tėvynės ženklų “Džiu
go” Tuntas turi per 20 skautų, 
įgijusių tautinį ženklų. Svečias 
australas įteikė devyniems tunto 
skautams specialybių ženklus, ku
rie stovyklos metu išlaikė specia
lybių egzaminus. Ta proga jis pa
sakė ilgesnį žodį, pasidžiaugda
mas lietuvių skautų pažangumu 
ir įvertino tėvų ir skautų bičiulių 
reikšmę skautų sąjūdžiui. Pskltn. 
A. Fišeris skaitė referatą apie 
šv. Kazimierų.

Iškilmingos dalies metu buvo 
paskaityti ir tuntininko įsakymai, 
kuriais* jaunesnieji broliai įtrauk
ti į tunto vadovybę: skltn. A. 
Kazlauskas paskirtas tunto adju
tantu, skltn. N. Ramanauskas, 
“Margio” draugovės draugininku, 
skltn. V. šalkūnas jaunesnių skau
tų draugovės draugininku ir 
pskltn. V. Adomavičius paskirtas 
tunto laužavedžiu. Po iškilmingos 
sueigos dalies įvyko laužas, ku
riam vadovavo naujas laužavedys 
pskltn. V. Adomavičius. Skambė
jo dainos, broliai gydė ligonį, se
sės įscenizavo liaudies dainų “Bu
vo gera gaspadlnė”. Minėjimas 
praėjo geroje jaunatviškoje nuo
taikoje.

PAKELIUI | ŠEIMYNINI 
GYVENIMĄ

šiomis dienomis s.v. skltn. Vis- 
valdis Alekna susižiedavo su bu
vusia jaunesniųjų skaučių draugi
ninke pskltn. Vida Budrevičiūte. 
Sesė Regina Rubaževičiūtė taip 
pat neseniai atšventė savo sužie
duotuves. Pskltn. Regina Bulakai- 
tė išteka per Velykas už Algio 
Garbenio. Linkėtina visiems su
kurti laimingas šeimas ir pagau
sinti skautiškąjį prieauglį.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ"

Steponas Sarakula 
AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JOSŲ REIKALAVIMUS. 

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

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

(pirmu augitu). 
55525252525252525252525252525253

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