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Emigracijos 
politika

Australijos laikraščiai dažnai 
diskutuoja emigracijos kvotos pa
didinimo reikalą. Jie prieina išva
dos, kad reikalinga juo skubiau 
didinti Australijos gyventojų skai
čių, tačiau dėl emigrantų koky
bės jie vieningos nuomonės netu
ri. Vieni rašo, kad reikia įvežti 
mažiausia 50% emigrantų iš Ang
lijos ir tai tokių, kurie pasiryžę 
būtų čia visam laikui likti; kiti 
tvirtina, kad turi būti nemažiau 
75%, nes kitu būdu susidarys per- 
didelis katalikų nuošimtis Austra
lijoj. Treti reikalauja griežtesnių 
skryningų, nes, esą, ir taip per
daug įvažiuoja karo meto koloba- 
rantų ir kriminalinių nusikaltėlių, 
kartais gi ir silpnapročių, kurių 
užtektinai turi ir pati Australija.

Pažiūrėjus į paskutiniųjų 2 me
tų statistiką, reikalai yra toki: 
1956-57 metais tik 23% britų pi
liečių pasiliko Australijoj, kiek 
jų tarpe buvo anglų kilmės žmo
nių — nepažymima. Iš viso šių pa
kulinių  jų metų bėgyje imigravo 
į Australiją 82.093 žmonės, kurių 
tarpe buvo: Didžiosios Britanijos 
piliečių — 19.562; Italijos — 18. 
022 (22%); Graikijos — 9.337 
Olandijos — 7.881; Vokietijos — 
4.776; Vengrijos — 9.093; Aust
rijos — 2.505; Danijos — 1.893.

Likutis — 8.984 žmonėą — pri
klauso įvairioms kitoms europie
čių tautybėms, kurie jau seniau 
iš savo tėvynių buvo priversti pa
bėgti, tačiau jie dėl įvairių prie
žasčių bastėsi kituose pasaulio 
kraštuose. Tatai — lenkai, čekai, 
lietuviai, latviai, estai, jugoslavai. 
I šį skaičių įeina 656 siriečiai ir 
žydai, kuriems, matyt, nepatiko 
Izraelis, čia galima padaryti išva
dą, kad 76,8% pasiliekančių nuo
lat gyventi Australijoj yra konti- 
nentalinės kilmės žmonės.

Didelį smūgį probritiškiems na
cionalistams suteikė Didž. Brita
nijos užs. reikalų min. Macmillan, 
kuris vieno oficialaus pobūvio me
tu Binsbanėje pasakė:

— Anglijos tauta žino, kad mes 
turime čia didelių galimybių kraš
tą. Anglijos vyriausybė remia 
emigraciją į Australiją, nes tatai 
yra viso Commonwealth’o intere
sų sferoje, tačiau būtų neprotin
ga ir tikrai pavojinga vesti są
moningą tautos skaičiaus mažini
mo politiką Anglijos salose, palie
kant ten tik visai jaunus ir se
nus. ..

Taigi visi tie, kurie pritaria 
Australijos imigracinei politikai, 
turėtų noroms-nenoroms pritarti 
ir kontinentalinei imigracijai, ka
dangi Australijos kontinento, ku
rio trys ketvirčiai dar visai neap
gyventa, ilgam neapsaugos sauja 
australų kareivių, kad ir su ato
minių bombų pagelba nuo 1200 
mil. azijatų, kurie jau nuo senai 
godžiai žvalgosi į šiuos tuščius 
plotus...

Antras svarbus faktorius, kurio 
turėtų neužmiršti australai, yra 
tai, kad sekančių, 5 metų bėgyje 
šie trys ketvirčiai visų Australi
jos emigrantų taps natūralizuo- 
tais piliečiais, kurių balsai rinki
mų atveju jau turės jei ne lemia
mos, tai tikrai didelės reikšmės. 
Jau šiandieną Australijos vyriau
sybė turėtų pagalvoti apie kai ku
rių įstatymų pakeitimą ir nedary
ti svetimšaliams sunkumų, o at
virkščiai — juos paremti našlių, 
senatvės ir invalidų pensijų gavi
mo reikaluose.

Net ir grynai žemės ūkio reika
lams skirtame suvažiavime Lietu
vos komunistų vadai neapsieina 
be politikos. Lkp pirmasis sekre
torius A. Sniečkus, kalbėdamas 
Lietuvos žemės ūkio pirmūnų su
važiavime Vilniuje, ėmėsi nedė
kingo uždavinio populiarinti 40 
metų sukaktį nuo “tarybų vald

LIETUVIAI IR KITI PABALTIEČIAI KOVOJA TOLIAU
LIETUVIŲ IR KITŲ PABALTIJO TAUNŲ POLININIAI VEIKS- šmeižia tarybų valdžią, stengda-
NIAI NEGALI LIKTI PASYVŪS. BOSIMOSE KONFERENCIJOSE 
GALI IŠKILTI IR MŪSŲ KRAŠTŲ LIKIMINIAI KLAUSIMAI.

Lietuvių politiniai sluoksniai 
JAV-bėse, taip pat kaip ir kitų pa
vergtų tautų veiksniai —■ dideliu 
susidomėjimu seka amerikiečių 
politinio nusistatymo ir pareiški
mų raidą, ypač akivaizdoje gyvų 
diskusijų visame pasaulyje dėl 
ruošiamos viršūnių konferencijos. 
Nėra jau taip, kad amerikiečiai 
nematytų, ko siekia Maskva, spar
tindama tos konferencijos ruošą, 
skatindama ją kuo greičiausiai su
šaukti. Sputniko poyeikyje, Mask
va skaito esant palankią atmos
ferą savo politiniams tikslams 
siekti. Sovietai norėtų stabilizuo
ti, sutvirtinti savo ikšiolinius lai
mėjimus, ypač savo užkariavimus 
Vidurio ir Rytų Europoje (Pabal
tijyje ir kitur). Kartu Maskva no
rėtų atimti pavergtiesiems išsi
laisvinimo viltį. Maskva nori teat, 
rinės viršūnių konferencijos, ku
rią ji galėtų propagandiniai iš
naudoti ir dar gauti politinio sta
tus quo pripažinimą Rytų ir Vidu
rio Europoje, ar šiaip moraliai ir 
materialiai nuginkluoti laisvąjį 
pasaulį, tuo susidarant sau sąly
gas tolimesnei ekspansijai. Mask
vos kėslus atspėja ir JAV oficia
lūs sluoksniai ir dėl to nerodo di
delio entuziazmo dėl tos konfe
rencijos. Maskvai ir formaliai iš
kėlus status quo pripažinimo Eu
ropoje klausimą, Vašingtonas, 
kaip mano pabaltiečių politiniai 
sluoksniai JAV-se, nėra linkęs tas 
Maskvos užgaidas, patenkinti. Tuo
se sluoksniuose nurodoma į JAV 
vyriausybės atsakymą Bulganinui 
ir tolimesnį susirašinėjimą su Mas
kva, kame JAV vyriausybės visiš
kai teisingai ir aiškiai pastatė pa
vergtųjų Europos tautų klausimą. 
Tą klausimą taip pat suminėjo sa
vo atsakymuose Bulganinui Kana
dos, Prancūzijos Japonijos ir ke
lios kitos vyriausybės. Nors Didž. 
Britanijos atsakyme tas klausimas 
nebuvo paliestas tiesioginiai, ta
čiau premjeras Macmillanas vie
šai parėmė prezidetno Eisenhowe-

rio pareiškimą dėl Rytų Europos 
, tautų apsisprendimo laisvės.
• JAV-se yra beveik visuotinis įsi
tikinimas, kad viršūnių konferen- 

( cija, nežiūrint visų abejonių ir 
viso pasipriešinimo, anksčiau ar 

; vėliau įvyks. Amerika turi skai- 
j tytis su savo europiniais sąjungi- 
I ninkais, o šiuos pastaruosius vei- 
i kia netik tų kraštų viešoji opini- 
I ja ir Maskvos propagandos suda- 
l ryta psichozė, bet ir kiti, mums 
! gal mažiau žinomi motyvai. Štai 
esama žinių, kad Maskva slaptai 
siūlo Pranzūzijai paremti ją Al
žyro ir kitais Afrikos klausimais, 
jei Paryžius sutiks, iš savo pusės, 
remti Maskvą viršūnių konferen-* 
cijos ir iš viso Europos klausi
mais.

AR IR KAIP IŠKILS MŪSŲ 
KRAŠTŲ KLAUSIMAS?

Lietuvių politiniuose sluoksniuo
se manoma, kad, jei Rytų ir Vidu
rio Europos klausimas ir nebūtų 
aiškiai įrašytas į viršūnių konfe
rencijos dienotvarkę, tai anaiptol 
dar nereiškia, kad Lietuvos klau
simas nebus paliestas, ar kad ne
bus padaryti sprendimai, kurie 
vienaip ar kitaip paliestų mūsų 
kraštą ir net užantspauduotų jo 
likimą ilgam- laikui. Todėl lietu
vių ir kitų Pabaltijo tautų poli
tiniai sluoksniai ir organizaciniai 
veiksniai negalėtų ir neturėtų lik
ti pasyvūs. Kelias, kuriuo eina ir 
PET, atrodo šiuo metu yra vie
nas tinkamiausių: Klebenti pa
vergtųjų tautų reikalais visur, 
kur tik yra proga, kiekvienoje 
tarptautinėje konferencijoje, ar 
tai būtų užsienio reikalų minis- 
terių, ar viršūnių konferencija, ar 
Jungtinių Tautų sesijos — reika
lauti svarstyti sovietų agresijos 
sudarytąją padėtį, kuri graso ir 
taikai ir saugumui, reikalauti Ry
tų ir Vidurio Europos paverg
toms tautoms duoti galimumą pa
čioms pasisakyti dėl savo likimų.

“SOVIETINE VALDŽIA LIETUVAI 
PRIMESTA IŠ ŠALIES”

SNIEČKUI LABAI NEPATINKĄ, KAD NUOLAT SKELBIAMA 
APIE PRIVERSTINĄ LIETUVOS JJUNGIMĄ I SOVIETŲ SĄJUN
GĄ. — NET GENEROLĄ RAŠTIKJ ŠAUKIASI LIUDININKU.

žios paskelbimo mūsų respubliko
je”.

Toliau Sniečkus polemizuoja: 
“Mūsų priešai akivaizdžiai mato 
lietuvių tautos didžius laimėji
mus, kuriuos ji pasiekė tarybų 
valdžios metais broliškoje tarybi
nių tautų šeimoje. Mūsų priešai 
šėlsta iš pykčio, jie visokeriopai 

• LAIŠKAI IŠ LIETUVOS (iš
traukos). “...Kaip pas mus sako
ma, “per Grabnyčias” turėjome 
ekskursiją iš Vilniaus į Dusetas, 
kur kasmet, palaikant tradiciją, 
įvyko ant Sartų ežero ledo arklių 
lenktynės. Gal pusšimtis gražių 
arklių lenktyniavo. Laimėtojų pa
vardžių jums nerašau, -— jums 
vis vien tai bus nežinomi vardai, 
kaip ir mums... ”

x
“.. .Jūs netkėkite, kas sako, kad 

visus grąžina iš Sibiro. Tiesa, yra 
grąžintų, bet daugumas dar Sibi
re lieka. Sibire esančius dar nu
teisia už tai, kad jie savo tautie

čiams kuo nors padeda... Toks 
yra jums gerai žinomas kaunietis 
C.P. Be to, iš Lietuvos vis dar 
veža . štai šiomis dienomis mūsų 
kaimyną Z.M. išvežė, nors jis nie
ku nepasižymėjo nei praeityje, 
nei dabar. Deja, veža ir veža... ”

x
"... Dėkoju Tau, Dėde, kad 

man atsiuntei duonos. Be jos Vor
kutoje jau seniai būčiau atsisky
ręs su šiuo pasauliu... Nors sun
ku gyventi, bet ir mirti dar nesi
nori. Dar vis rodos sulauksiu švie
sesnę dieną... Ačiū už duoną. Ir 
neužmiršk manęs... Jeigu užmir
ši, liks tik tai mirti... ” 

miesi įtikinti mūsų darbo žmones, 
kad, esą, tarybų valdžia buvusi 
Lietuvai primesta iš šalies”.

Nesunku suprasti, kokius “prie
šus” Sniečkus čia turėjo galvoje. 
“Priešais” jis laiko užsienio lietu
vius, kurie pasauliui sėkmingai 
skelbia tikrąją tiesą apie privers
tiną Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą. “Priešai” jam yra taip 
pat ir tie tautiečiai pačiame kraš
te, kurie panašiai galvoja, kaip ir 
užsienio lietuviai. Primesdamas 
savo “priešams”, kad jie, “klasto
dami tikrovę, stengiasi nuneigti 
visą didvyrišką lietuvių tautos 
kovą už tarybų valdžią”, patsai 
nuslysta į istorijos klastojimus, 
teigdamas, kad Lietuvos darbo 
liaudis 1940 metais nuvertusi “bur
žuazijos ir dvarininkų jungą”, 
nors visam pasauliui žinoma, kad 
tik raudonosios armijos dėka Lie
tuvoje įsikūrė sovietinė valdžia.

LIUDININKAIS ŠAUKIASI 
GENEROLUS RAŠTIKJ IR 

VITKAUSKĄ
Lietuvių tauta gerai žinanti ge

nerolą Vitkauską, pasakė Snieč
kus. Tai esąs taurus lietuvių tau
tos sūnus, kuriam buržuazijos val
dymo metais tekę eiti kariuome
nės vado pareigas. Tačiau jis su
pratęs, kad anuometinė valdžia 
Lietuvą veda į pražūtį, nuėjęs 
kartu su liaudimi. Dabar savo 
spausdinamuose atsiminimuose 
jis, girdi, “sugriauna visus bur
žuazinių vadeivų prasimanymus” 
apie 1940 metų įvykius, žinoma, 
generolas Vitkauskas savo atsimi
nimuose (kurie ėjo “švyturio” 
žurnale): parašė tai, ko pageidavo 
Lkp centro komitetas ir kitos so
vietinės įstaigos. Tad čia jau ne 
labai svarus liudininkas. ,

Kur kas būdingiau, kad Snieč
kus sovietinei tezei apie Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą pa
remti liudininku šaukiasi ir Ame
rikoje gyvenantį generolą R a š- 
t i k į, cituodamas ir savotiškai 
prikirpdamas savo reikalams jo 
paskelbtus atsiminimus. Sniečkus 
sako:

“Mes žinome, kas yra Raštikis. 
Tai Smetonos giminaitis, užėmęs 
ilgą laiką augščiausias vietas bur
žuazinės Lietuvos kariuomenėje. 
Žinoma, sunku laukti iš jo objek
tyvaus įvykių nušvietimo. Tačiau 
ir Raštikis yra priverstas pripa
žinti, kad buržuazijos valdymo 
aparatas buvo supuvęs, demorali
zuotas, netekęs ryšio su visuome
ne, nekenčiamas netik plačiųjų 
masių . . . bet susikompromitavęs 
dargi ir valdančiųjų klasėse”.

Sniečkus teigia, kad “kova tarp 
socialistinės ir kapitalistinės ideo

“Kanados delegatai pas mus tu
rėjo malonią viešnagę — juos 
vedžiojo, vaišino, girdė ir į abi au
sis pūtė burbulus... Kažin, ar 
bent vienas iš delegatų sugrįš — 

.atvyks pas mus apsigyventi ir pa
tirti mūsų gyvenimo gėrybes ir 
linksmybes. O būtų labai malonu 
bent vieną čia pastoviai apgyven
dinti. Mes mielai čia juos priim
tume. Kol ūkyje šimtas žmonių 
— tai neperteklius. Tegul greičiau 
važiuoja pas mus...

Štai gavome už metų darbadie
niais pelnytą užmokesnį — po 9 
pūdus padygusių miežių. Bus duo
nelės, — ko dar daugiau reikia? 

logijos nesustoja nė vienai minu
tei,,© priešingai, vis labiau įsilie
psnoja.” Matyt, kad nei sovietinė 
santvarka, nei “socialistinė ideo
logija” Lietuvoje nėra dar nė kiek 
prigijusi, jei kova “vis labiau įsi
liepsnoja”. Ir vėl Sniečkus mini 
eilę laisvajame pasaulyje veikian
čių tautiečių — Karvelius, Kru
pavičius, Trimakus — ir sieja jų 
veiklą su Dulleso, Spaako politi
nėmis pastangomis. Revanšizmo 
ideologai vis labiau aktyvėją„Va- 
karų Vokietijoje. Minėjo čia vie
ną žinomą Vokietijos politiką, ku
riam neseniai Koelno mieste su
teiktas garbės kryžiuočio vardas. 
Šitą paminėjęs, Sniečkus nusišne
kėjo į nesąmones: “Kada visokie 
revanšistai vėl kėsinasi prieš Lie
tuvą, kaip ir prieš visas kitas kai
mynines tautas, į užsienį pabėgę 
lietuvių tautos išdavikai- kalba 
apie sandėrius su jais, t.y. iš es
mės nori vėl parduoti Klaipėdą ii’ 
visą Lietuvą Vokietijos revąnšis- 
tams”.

Stačiai kyla klausimas, kodėl 
Sniečkus taip širsta prieš užsie
nio lietuvius, išplūsdamas jų žino- 
mesnius veikėjus stalininių laikų 
terminologija? Gal būt, jo sąmo
nėje ar pasąmonėje veikia stiprus 
baimės jausmas dėl ateities gali
mumų, baimė, kad užsienio lietu
vių politinės pastangos kada nors 
galėtų privesti prie kitos padė
ties? Tatai atsispindi ir tame sa
kinyje, kuriuo jis ir savo draugus 
mėgina nuraminti: “Kad ir kaip 
besiautėtų imperialistai ir jiems 
parsidavę buržuaziniai nacionalis
tai, niekas ir niekuomet nepri
vers lietuvių tautos pasukti iš to 
kelio, kurį ji užsibrėžė”.

Pirmiausia, ne Sniečkui kalbėti 
lietuvių tautos vardu, nes jo va
dovaujama partija tesudaro vos 
vieną antrą nuošimtį visų Lietuvos 
gyventojų. Antra, nedėkinga būti 
pranašu. Tais pat žodžiais, kaip 
dabar, jau 1941 metais, savaitę 
prieš karo pradžią, Sniečkus ir ki
ti jo draugai viešuose mitinguo
se teigė, kad sovietinė tvarka Lie
tuvoje jau niekad nepasikeis, o 
praėjus vos savaitei —• pasikeitė. 
Trečia, ne lietuvių tauta pasirin
ko sau tą kelią, kuriuo ji yra pri
versta eiti. Dar pirmais metais po 
karo ir Sniečkus ir Paleckis atvi
rai pripažindavo raudonosios ar
mijos nuopelnus įkurdinant Lietu
voje sovietinę santvarką. Dabar 
jau kalba, kad Lietuvos “liaudis” 
perversmą atlikusi. Vargu ar 
Sniečkui pavyks tokia “dialekti
ka” pakeisti lietuvių tautos pa
grindinį nusistatymą atgauti lais
vę ir nepriklausomybę.

E.

Tegul jie atvažiuoja į tuos kolū
kius, apie kuriuos jie pasakoja, 
kad matė ir čia su kolūkietėmis 
šokę... ”

T.ž.
• LIETUVOJE PASIKARTOJA 
TERORAS PRIEŠ TREMTINIŲ 
ARTIMUOSIUS. Esą jie tardomi 
enkavedistų. Nors masiniai išveži
mai į Sibirą nedaromi, bet užtat 
pavieniai išvežami dabar padažnė
ję. J Sibirą tremia nieku nekal
tus žmones — tremia grynai te
roro sumetimais, kad įbaugintų 
visus žmones, kad šie žinotų, jog 
okupacija yra žiauri ir su nieku 
nesiskaitanti.

Savaitės Žinios
★ Indonezijos sukilimas, atro

do, jau artėja .prie savo pabai
gos. Vyriausybininkų pajėgos cen
trinėje Sumatroje baigia apsupti 
besitraukiančias sukilėlių armijos 
dalis.

Vyriausybininkų komunikate 
tvirtinama, kad, paėmus Alahan 
Panjang, esąs atviras kelias į su
kilėlių sostinę Bukit Tinggi. Vy
riausybininkų kariuomenė žygiuo
janti iš trijų pusių.

Sukilėlių vyriausybės galva pa
reiškė, kad jie liks Sumatroje, 
kaip besibaigtų šis jų sukilimas. 
Tatai paneigia anksčiau sklidusias 
žinias, kad sukilėlių vadovybė 
ruošėsi pabėgti į šiaurinę Celebes 
salą, kur esą organizuojamos di
delės sukilėlių armijos. Joms va
dovaująs karinis sukilimo vadas 
pulk. Samual.

Sukilėliai pakartotinai tvirtina, 
kad Bukit Tinggi buvęs bombar
duotas lėktuvų, kuriuos vairuoją 
rusų pilotai. Ar tos ^žinios tikros, 
iki šiol vakariečiai nieko nesako.

★ Jugoslavijoje vyksta komunis
tų partijos kongresas. Nuostabiau
sia, kad Sovietų Sąjunga ir Rytų. 
Europos satelitai nepasiuntė į jį 
savo delegacijų, nors ir buvo 
kviestos.

Sov. Rusijos žurnalas “Komu- 
nist” apkaltino Jugoslavijos par
tijos vadovybę aportiunizmu ir 
pareiškė, kad Jugoslavijos komu
nistų taktika neatatinkanti mark
sizmo — leninizmo mokslui.

Lenkijos politiniuose sluogs- 
niuose prisi bijomą, kad šis Sov. 
Sąjungos elgesys su Jugoslavija 
rodąs, jog Kruščiovas pradedąs 
griežtinti komunistinių kraštų vie
nalytiškumo liniją. Bijomasi, kad 
ir Lenkijai ateisianti eilė, kada 
Sovietai vėl panaudos spaudimą 
sukietinti krašto komunistinimą.

★ Kipro saloje vėl prasidėjo te
roro aktai prieš anglų kariuome
nės dalinius ir britų administra
ciją. Anglijos vyriausybė griebėsi 
griežtų saugumo priemonių ir vėl 
siunčia karinį gubernatorių su 
absoliutaus šeimininko teise.

★ Dėl viršūnių parengiamosios 
konferencijos sovietai nutilo, kai 
vakariečiai, pareiškė savo kontra- 
pasiūlymus dėl numatytų pasita
rimų Maskvoje, kur susirinktų 
preliminariniams pokalbiams am
basadoriai. Kadangi sovietai vis 
dar nesutinka, kad būtų svarsto
mas Rytų Europos valstybių apsi
sprendimo klausimas, o vakarie
čiai tatai laiko svarbiu darbotvar
kės punktu, tai vargu ar ši konfe
rencija iš viso galės įvykti.

★ Anglijos kariuomenė griebė
si visų galimų priemonių apsau
goti savo Adeno protektorato sie
nas, nes yra rimtų davinių, kad 
Yamenas, kuris nesenai susijungė 
su Eigipto-Sirijos respublika, or
ganizuoja užpuolimą. Jau dabar 
Adene kyla maži neramumai, kur 
veikia teroristų grupės. Praeitą 
savaitę buvo mesta bomba į anglų 
jūrininkų susibūrimą, ir šio įvykio 
pasėkoje du jūrininkai tapo su
žeisti.

★ Tuniso prezidentas Bourngui- 
ba grąsina Prancūzijai imtis gin
klų, jeigu pastaroji nesutvarkys • 
per UNO satisfakcijos reikalų dėl 
anksčiau įvykusio vieno pasienio 
kaimelio subombardavimo.

1
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įvairu ir idomu
< (

ATOMO AMŽIUS JAU PRIEŠ .
• 600.000 METŲ? j

■šiuo metu daugelis pasaulio 
mokslininkų gilinasi į vadinmąją. . . - . . . . . .
"žemės Ritmo” teorij,, kuri pri- vienmtehai samoninp .sutvėrimą. 

• ndSi.. knd nri.s snn.nnn Pasaulyje esame mes — žemes
I gyventojai. Vien tik Paukščių Ta

ko žvaigždyno sistemoje esą virš 
20.000 planetų, kuriose, pagal 
visus ligšiolinius tyrimus ir ma
tėm. apskaičiavimus, turėtų būti 
gyvybė. Esą, galima manyti, kad 
begalinėse erdvėse, yra daugiau 
panašių į mūsiškę žemių su pana
šiais į mus sutvėrimais.

Gal būt visa tai tėra lakios fan
tazijos vaisius arba tik tuščios 

| teorijos, tačiau prisiminus tatai, 
kiek naujų fantastiškų dalykų vir
to tikrove vien tik paskutiniųjų 
50 metų laikotarpyje, pradedi 
norom tikėti, kad “nieko nėra 
galimo tarp dangaus ir 

; mės“...

i Garsieji šių dienų mokslininkai 
ir tyrinėtojai, kaip Oppenheime- 

' ris, Oberth ir visa eilė kitų sa- 
! ko, kad per drąsu esą galvoti, jog

leidžia, kad maždaug prieš 600.000 
metų žemės gyventojai jau buvę 
pasiekę atomo amžių.

Tuo laiku, esą, žemė buvo ap
gyvendinta tokiais žmonėmis, ku
rie naudodamiesi atomo energijos 
teikiamomis gėrybėmis išugdė sa
ve j milžinų rasę.

Mokslininkų nuomone, tik šiuo 
būdu galima esą išaiškinti Ramio
jo vandenyno salose paslaptingai 
stūksančių milžinų buvimą, o Kor-1 
sikoje panašių milžinų veidų, iš- 1 
kaltų uolose sfinksų Eigipte bei 
visų pasaulio tautų pasakose le- 
gendarinių milžinų atsiradimą. 
Visa tai galėję būti tiesa, kuri 
amžių bėgyje neišnyko iš žmonių 
atminties, o tiktai pavirto legen- ■ 
domis...

Prieš kurį laiką, Peru moksli- 
ninkai, betyrinėdami Amazonės 
srytis, giliai džiunglėse užtiko 
“baltą miestą“, kurio senumo dar 
nepavyko nustatyti. Sprendžiant 
iš griuvėsių gigantiškumo, reikia 
manyti, kad jį galėjo tik milžinai 
pastatyti ir juose gyventi.

Sovietų ir suomių mokslininkai 
ėmė rimtai tvirtinti esą kirgizų 
medžiotojų pasakojimai apie ma
mutus ir milžinus kurmius, kurie ' 
gyveną po Sibirijos tundros luo
bu neaprėpiamose Arktikos ledo 
plotuose, galį būti ne tik jų fan
tazijos padariniai, o tikrovė, j ku
rią iki šiol niekas rimtai nežiūrė
jo.

Esą paskutiniu laiku ištobulin
tais fotografijos aparatais pasise
kė padaryti 3500 metrų gylio jū
ros dugno nuotraukas, kur aiškiai 
matomos keisto didžiulės nežino
mų padarų pėdos.

Prileidžiama, kad jūrų dugne 
galį gyventi į žmones panašūs su
tvėrimai, kurie vietoje plaučių 
kvėpuoja pelėkais. Esą jie pergy
venę visus vulkanų išsiveržimus, 
tvanus bei kitas žemės gamtines 
katastrofas, prisitaikė prie tam
sių žemės gelmių...

Pagal “Žemės Ritmo“ teoriją 
esą matematišku tikslumu galima 
apskaičiuoti visas cezūras ir tar
pus, kuriuose žemės “jėgos” kar
tais būdavo draugingos visiems 
žemės sutvėrimams ir žmonių ra
sei, o kartais priešiškos; jau ne
kartą esą bu^ę laikų, kada žmo
nija buvo pasiekusi augštos civi
lizacijos laipsnio, o kuriam lai
kui praėjus, ji tapdavo vėl su
gniuždyta ir sunaikinta iš pačių 
pamatų, žmogus, ai* panašus i jį 
sutvėrimas būdavo nusviedžiamas 
į akmens amžiaus tamsybes, iš 
kurių jis vėl kapstėsi į šviesą...

Austė.

ne- 
ne- 
že-

ABORIDŽĖNŲ SEKIMO MENAS
Australai kaž-kodėl nelabai mė

gsta rašyti apie senuosius šio kon- 
tinento gyventojus — aboridže- 
nus. Kartais spaudoje pasirodo 
vienas kitas trumpas straipsnis, 
daugiausia “Aboriginal Welfare 
Board” informacija.

Manau, neapsiriksiu tvirtinda
ma, kad mums, naujiesiems aust
ralams, tikrai įdomu būtų juo 
daugiau sužinoti apie šių “akmens 
amžiaus” žmonių charakterį ir 
sugebėjimus.

Garsiausias Australijos plėšikas 
ir gyvulių vagis Ned Kelly pašai
piai kvatodavęs, kai jam praneš
davo, kad jį seka baltieji polici
ninkai, tačiau, kai jis sužinojo, 
kad valdžia nusprendė jo sekimą 
perduoti “mažiesiems juodiems 
velniukščiams”, jis jau nebesijuo
kė, nes pajuto, kad jo laisvės 
kams priartėjo neišvengiamas 
las.

Šie “juodieji velniūkščiai”
gyvena, kaip daugelis aboridžėnų, 
jiems nurodytuose rezervatuose, 
bet, kaip “rangers” (raitoji poli
cija) arba kovbojai pelno sau ap
mokamą duoną.

Šimtus baltųjų, kurie pasiklydo 
Australijos dykumose? ir bušuose, 
išgelbėjo nuo bado ir troškulio, 
mirties šie policijos tarnybon 
įjungti aboridžėnai. šimtai nusi
kaltėlių būtų niekad nesugauti, 
jeigu nebūtų vadinamųjų “ma
žųjų juodų velniukų”.

Šių primityvių žmonių sugebėji
mas sekti pėdsakai ir jų orienta
cijos jausmas yra tikrai nusiste
bėjimo vertas fenomenas. Jųjų 
regėjimas yra taip aštrus, kad 
jie puikiai mato daiktus, kuriuos 
baltasis tik per padidinamuosius 
stiklus gali įžiūrėti.

lai-
ga-

ne-

TELEFONAS
FELJETONAS

Reikaliukas.— ir pėsčiuoju pas 
kaimyną, kuris net už mylios gy
vena. Tų reikaliukų dažnai pasi
taiko, čia, žiūrėk, kokio padargo 
pasiskolinti reikia, o daugiausia 
— patarimo pasiklausti daržinin
kystėje. Taip, kartą beskubėda
mas pas kaimyną, susitinku kitą 
kaimyną, išėjusį pasivaikščioti. 
Tas iš tolo ir šaukia:

— Kur taip skubi?
— Pas kaimyną.
— Na, kas ten namai dega, 

kad taip plūki?
— Ne, bėgu pasiklausti, kuo 

reik česnakus purkšti, kad kirmi
nai negraužtų,

— Žinai, kad tu, kaimynėli, dar 
esi tos atsilikusios ir pasenusios 
mados charakteris. Dėl tokio men
ko dalykėlio tokį kelią daryti ir 
dar pėstute... Ko neįsitaisai tele
fono? Pasukai kur nori, pasiklau
sei — ir per tą laiką, kol nueisi 
pas kaimyną, galėjai jau visus čes
nakus po vieną milteliais išbars
tyti. ..

— Sakai telefoną? Gal ir neblo
gas daiktas, tik, tur būt, jau kaš- 
taunas per velnią?

Kad tu, kaimyne, tai ir titna
gas gi esi: nei “mašynos” neįsi
taisai, o telefonas — vieni juo
kai. Keli žaliokai į metus, ir dar

kiek įšnekėsi, tai nuo karto po ke
lis penus tiktai. Ar apsimoka už 
tuos penus tokiame karštyje tiek 
kelio plūkti?

Išgaudęs iš kaimyno visas rei
kalingas žinias dėl tokio prašmat
naus dalyko ir pasitaręs su pa
čia, užpildžiau telefonui pareiš
kimą ir pradėjau laukti. Nepraėjo 
nė metai, kai paprašė jau mokėti. 
Telefono dar nėra, o jau mokėk! 
Moku, ką veiksi nemokėjęs. Ir vėl 
nepraėjo nė meteliai, kai atėjo 
tokie ponai ir paklausė, kur tele
foną statyti.

— Aišku troboj, negi vištinin- 
ke, — atsakiau.

Parodžiau kertę, kurioje žadam 
tą gyvulėlį įtaisyti ir vėl laukiu. 
Mano nustebimui, vos tik dviem 
mėnesiams praslinkus, jau ėmė ir 
iškišo kažkokį dratgalį pro grin
dis. Kaimynas paaiškino, kad da
bar tai jau tuoj. Teisybė, su ant
ruoju jaunu mėnuliu atnešė ir 
aparatą, kurį patupdė į kertę. 
Tuoj nubildėjau į parduotuvę ir 
išleidau keletą žaliokų, nupirkda
mas staliuką. Užsodinau ant jo 
aparatą, ii* tas pūpso, kaip perekš
lė višta.

Pūpso, biaurybė, ir nė jokio 
garso! Vaikštome tyliai visi apie 
tą kertę ir laukiame nors kokio

Juodieji policininkai instinkty-' niūkų, o kitoje — tiek pat mer- 
viai jaučia, arba iŠ kai kurių žy- gaičių. Berniukai buvo 16 metų, 
mių pastebi (pav. iš paukščio skri- 1 mergaitės — 14 metų. Gauti duo- 
dimo jie nustato ar jis lekia, ar( menys buvo labai nesmagūs ne 
jau grįžta prisigėręs vandens) I vaikam, o tėvam. Iš 500 berniukų 
kur randasi dykumose vandens ’ • ’■ ’ ” —
rezervuarai. Jie pažįsta medžius,1 
kurių šaknyse randamos vandens Jų u> uvu mergaičių mb. au

atsargos gali išgelbėti žmogų nuo, pareiškė noro dirbti tą patį, ką 
troškulio mirties. Jie moka at-' ir jų motinos. Profesijos tos buvo

tiktai 10 pasisakė, kad jie norėtų 
verstis tokia pat profesija, kaip 
jų tėvai; iš 500 mergaičių tik 15

Kas atsitinka* kai atomine

skirti laukinio gyvulio pėdą nuo 
naminio ir nustatyti arelio rasę' 
pagal jo pėdą.

Daug ko baltieji jau išmoko iš 
aboridžėnų, tačiau vienas dalykas! 
dar iki šiol liko neišaiškinama 
paslaptis! kokiu būdu šie “maži 
juodi velniukai“ sugeba sekti pė
das nuoguose uolynuose ir akme
nuotuose tyruose ir surasti žmo
gų už šimtų kilometrų? Jeigu 
jiems ta proga prikišama, kad jie 
turi reikalą su “nežemiškom” jė- ‘ 
gom“, tai jie paprastai atsako:.—1 
“Sekimo žymių yra visada, tik 
reikia mokėti jas “pajusti”.

Keisčiausia yra tai, kad labiau
siai išsivystęs pėdsekystės jaus
mas užtinkamas pas tuos aborid- 
žėnus, kurie turi juo mažiau są
sajos su šių dienų civilizacija ir 
baltaisiais. Todėl policijos mokyk
la, kuri ruošia juoduosius “range- 
rius“ stengiasi juo greičiau iš
mokyti juos ginklų vartojimo me
no, tačiau juo mažiau kištis į jų 
gyvenimo papročius.

šio savo “nepaprasto nujautimo 
“dėka” juodieji velniukai“ pasi
darė nepamainomais baltųjų pa
dėjėjais ir visų nusikaltėlių pa
baisa Australijos tyruose.

KADA TĖVAI PALEIDŽIA 
VAIKĄ IŠ RANKŲ

Yra visuotinai žinoma, kad ma
ži dar vaikai seka savo tėvus. 
Mažas berniukas nori būti toks, 
kaip jo tėvas, mergytė — kaip jos 
motina. Pirmasis dažnai pasako: 
“Aš būsiu toks didelis ir stiprus, 
kaip mano, tėtė, antroji išsitaria: 
“Kai užaugsiu, ir aš galėsiu visa 
daryti, kaip mama“. Savo vaikiš
kuose žaidimuose vaizduodami su
augusius, taip pat vaidina tėvą ar 
motiną. Juos seka ir iš jų mokosi 
dar tada, kai nesimoko iš jokios 
knygos. Pirmoji knyga jiems yra 
tėvo ir motinos pavyzdys ir žodis? 
Traukia ir tėvų užsiėmimas.

Šitoje vaikų psichologijoje pri
gimtis yra padėjusi pirmąjį vaikų 
auklėjimui pagrindą. Jis turi būti 
tinkamai suprastas ir išnaudotas 
tam, kad tėvai galėtų vaikams tu- 
rėti geros įtakos. Jei.to nebus pai
soma vaikai ištruks iš tėvų ran
kų, ir juos auklėti bus žymiai 
sunkiau. Tarp tėvų ir vaikų pasi
darys plyšys žymiai anksčiau, 
negu tai ateina su bręstančiais 
metais. Kaip tai gali pasidaryti?

Vienoje augštesnėje mokykloje 
buvo apklausta 500 paaugusių ber-

garselio, o tas — nė šnipšt! Ir 
viena diena šitaip, ir kita, ir sa
vaitė jau praslinko, o tas — nė 
kriukt. Tą pačią dieną, kai tik tas 
įnamis atsirado, išnešiojau visiems 
pažįstamiems numerius ir vis pra
šiau:

— Skambtelk prie progos...
Dutki, pagaliau nutariau, apa

ratas greičiausia sugedęs ir kitą 
dieną nutariau eiti dėl šios kiau-| 
lystės išsikolioti. Bevalgant pie
tus, šitą sumanymą pranešiau šei
mynai, kuri vienbalsiai pritarė ir 
tuo pat metu, jūs netikėsit, sučirš
kė skambutis. Stalas vos neapvir
to. Sriuba išsilaistė, o duonos rie
kės nuklojo grindis, šokome kas 
gyvas. Jauniausias nustvėręs ra
gelį išpoškino numerį, ir po se
kundės iškreiptu veidu pakartojo 
išgirstus ragelyje garsus “Klaidin
gas numeris!” Vos nepasiutome iš 
pykčio ir jau prie pietų stalo ne- 
besėdome.
Nuo tos minėtos dienos jau daug 

algų maišelių į stalčių sudėjau ir 
telefono reikalai apsivertė kojom 
augštyn. Kai dabar jau paskambi
na, tai kartais tol ginčijamės, ku
riam čia galėtų skambinti, katras 
turėtų eit atsiliepti, kad kartais 
net ir skambutis pailsta. Dabar 
jau, jeigu reik patarimo, kiek pi
pirų ar druskos į puodą dėti, tuoj 
susiskambinant per kaimynes. O 
ir šiaip atsirado begalės reikaliu
kų, kurių be telefono jokiu būdu

ir jų motinos. Profesijos tos buvo
labai įvairios: daktaro, inžinie
riaus, advokato, dailininko, žurna
listo, slaugės, sekretorės, dantis-
tės, modistės ir kt.

Toliau besiklausinėjant pasiro
dė, kad savo tėvų profesiją rinko
si tie vaikai, kurių, tėvai jiem 
turėjo didesnės įtakos. Tie tėvai, 
pasirodė, su savo vaikais daugiau 
buvo praleidę laiko namie ir už 
namų, leidę pažinti savo darbą, 
kiek tai buvo*, įmanoma. Ogi tie 
vaikai, kurių tėvai savo vaikam 
“neturėjo laiko“, nenusivokė, kas 
jie užaugę bus arba ir griežtai pa
sakė, kad jie nenorėtų to paties 
dirbti, ką jų tėvai dirba. Ęokios 
iš to išvados?

Bendro dėsnio iš to negalima 
išvesti, bet vienas dalykas vis 
dėlto išryškėja: tėvai tik tada sa
vo vaikus paveikia, kai yra su 
jais. Tai kartais apsisprendžia ir 
jų profesiją, jei vaikas iš prigim
ties neturi kurių ypatingų linki
mų arba nesusidaro jame aversi- 
ja (priešingumas) tėvų profesijai. 
Yra atvejų, kai gydytojo sūnus ar 
duktė apie mediciną nė užsiminti 
nenori arba išj tolo purtosi kari
ninko profesijos. Bet ir ne profe
sija tiek svarbu. Iš anų apklausi
nėjimų išlenda kitas vertas dėme
sio dalykas: tarp tėvų ir vaikų 
nutrūkęs dvasinis ryšys dar anks
tyvuose metuose. Kodėl taip atsi
tinka?

★

Ne vienoje tik Amerikoje, bet 
ir Australijoje pastebėta, kad šei
mų židiniai yra pasidarę tiktai tė
vų ir vaikų susitikimo vieta nak
tigultai. Peranksti gyvenimas tė
vus ir vaikus išskiria. Tėvai užim
ti darbo, vaikai — mokslo. Abu 
dalykai reikalingi ir abu pertem
piami. Yra motinų, kurioms ne
reikėtų dirbti, bet jos verčiau ati
duoda vaiką darželin ir eina į fab
riką. Yra tėvų, kurie neturi dar
bui saiko, o vaikam — laiko. Net 
ir grįžę iš darbo nebenori su jais 
užsiimti. Laisva valandėle su vai
kais šeštadieniais ar sekmadieniais 
pasidaro nuobodi. “Nelįsk tu čia 
man į akis savo klausinėjimu ir 
zirzenimu; pažiūrėk, ana, televi
zijos arba eik su vyresniu broliu
ku į kiną”! — pasako ir tėvas ir 
motina vaiko nusikratydami. Kai 
mažuose metuose jo nusikrato, pa
augusio jau nebepagauna. Vaikai 
ima gyventi savo gyvenimu, o tė-
vai — savu. Ryšys nutrūksta.

— R m. N-gė

neaptvarkytum, kad ir anądien, 
parėjęs iš darbo po kelių antva- 

* landžių ir daržą palaistęs, laukiu 
pietų, o žmona verda slyvų košę 
žiemai. Pribėgo prie telefono pa
suko kaimynei ir pradėjo:

— Brangutik, aš tik sekundėlei 
skambtelėjau, noriu paklausti ta
vęs, kiek laiko ta košė turi virti? 
Verda jau verda, visai nuseko, 

į bet sakau, gal neužteks dar...
Ach... taip, na, tai jau gal ir už
teks, tuoj išjungsiu, rodos, ir mė
sa jau baigia iškepti orkaitėje. 
O klausyk ar girdėjai, kad ta kai
mynė plaukus kaip šluotražiu nu
sikirpo. .. Ir aš sakau... o, kaip 
ta suknelė tau patiko? žinai, kur 
bažnyčioje buvo, — nei šis nei 
tas. ... Sakau gi, kad ji puošias, 
kaip penkiolikmetė, o jau turėtų 
ir api eamžinąjj atilsį pagalvoti... 
Taigi, taigi, sakė ana kaimynė — 
netikėjau, bet jau jei ir tu taip 
sakai, turbūt tiesa... Taip, taip, 
ir žinai, kad ne ji viena tokia, 
nes ta, kur prie upės ir gi tokia 
pati... netiki? Tik pasižiūrėk, vy
ras antvalandžius kasdien kala, 
baltos dienos nemato, o ko pas ją 
tik nėra... Sakau, gerą vyrą ga
vo. Kvaila, nesakyk taip, nes kai 
mūsiškiai sugudraus, tai nė ant 
žiursto negausiu. Tolimesnio pus
valandžio nebegirdėjau, nes už
snūdau. Pažadino riksmas ir degė
sių kvapas, šokau, maniau, kad 
degame, bet pasirodo, kad mėsa

sprogsta
Neseniai buvo atliktas labai įdo- ( 

mus bandymas — atominė bomba 
susprogdinta po žeme. Bandymas! 
pavyko, tačiau jis davė visai kitus 
rezultatus, negu laukta.

Speciali Atominės Energijos 
Komisijos sudaryta grupė Ne va
do je, kur įvyksta atominiai ban
dymai, bombą pakišo po kalnu. 
Kai atomas sprogsta ore ar ant 
žemės paviršiaus, jis savo energi-. 
jos didesnę dalį išmeta į viršų. 
Dabar, pirmą kartą kalnu prislėg
ta bomba, sprogus turėjo sukelti 
žemės drebėjimą.

Visame pasaulyje prie seismo
grafų sėdėjo 600 mokslininkų ir 
laukė, kaip aparatai užrašys že
mės drebėjimą. Tačiau jų viltys 
nuėjo niekais. Seismografai nieko 
neatžymėjo, nors bomba ir spro
go.

Mokslininkus tai apvylė, bet 
bandymas atvėrė dar iki šiol ne
patirtus reiškinius, kurie verčia! 
persvarstyti atomo panaudojimą 
elektrai gaminti.

Iki šiol sprogdinant atominę 
bombą negalima buvo jos nuslėp
ti.

Išmestos į erdvę radioaktyvios 
dalelės vėjo buvo išnešiojamos po 
visą pasaulį. Specialūs aparatai 
jas pagaudao ir užrašydavo. Taip 
pavyzdžiui amerikiečiai nustatė, 
kad 1949 metais rusai išsprogdino 
pirmą atominę bombą.

Mokslininkai galvojo, kad ir Ne- 
vados bandymas bus kaimynų už
registruotas. Jie tikėjosi, kad gal 
nebus radioaktyvių dalelių, bet 
bus sukeltas žemės drebėjimas, 
kurį užrašys jautrūs seismografai.

Tų dirbtinų žemės drebėjimų 
reikėjo vienam žymiam žemės 
drebėjimo eksportui, australų ge
ofizikos profesoriui Keith Edward 
Bullen. Jis paprašė amerikiečių, 
kad šie atliktų tokį mokslinį ban- į 

dymą. Bullen buvo sukūręs žemės 
drebėjimo bangų teoriją ir jų no
rėjo patikrinti bandymo metu.

Kai žemė dreba, iš žemės cen
tro eina stiprūs smūgiai, kurie 
atsimušę į įvairius žemės sluogs- 
nius yra vienaip ar kitaip nukrei
piami, atgręžiami. Pavyzdžiui, per 
smėlio plotus drebėjimas lengviau 
pereina nei per anglies sluogs- 
nius. Profesorius norėjo sukelti 
stiprų žemės drebėjimą paviršiu
je. Turėjo susidaryti drebėjimo 
bangos, kurios eitų į žemės cent
rą ir, atsimušusios nuo įvairių 
žemės klodų, sklistų aplink. Taip 
Bullen norėjo padaryti įvairius 
skaičiavimus apie žemės sudėtį.

šią mintį jam pakišo toks atve
jis. Kai ieškoma alyva ar anglis,

po žeme
žemėje sprogdinamas dinamitas. 
Jis sukelia lengvą drebėjimą, ku
rio bangos, eina gilyn ir pasiekę 
anglies ar alyvos sluoksnius, vėl 
grįžta atgal. Seismografai tai 
užrašo. Taip galima nustatyti ne 
tik gylį, kur yra anglis, bet ir jos 
kiekis.

Kadangi sprogdinimas turėjo 
grynai mokslinį pobūdį, jis buvo 
iš anksto praneštas. Tai buvo pra
eitais metais rugsėjo 19 d. 18 va
landą pasaulio laiku. Tuo metu ir 
sėdėjo prie aparatų tie 600 moks
lininkų.

Bomba išsprogo laiku. Kelių 
tūkstančių pėdų kalnas net šokte
lėjo į viršų apie 6 colius, bet jau
triausi seismografai nieko neatžy
mėjo — žemė nesudrebėjo.

Ir kodėl nesudrebėjo žemė? 
Tai buvo visiem didelė mįslė, kuri 
pradėjo aiškėti tik daug vėliau. 
Po gero mėnesio darbininkai ėmė 
raustis į kalną, į sprogdinimo, ži
dinį. Buvo naudojamasi visos sau
gumo priemonės nuo radioaktyvių 
spindulių, bet čia buvo keisti da
lykai.

Medžiagų radioaktyvumui nus
tatyti naudojamas tai vadinamas 
Geigerio aparatas, kur yra urani- 
jus ar radioaktyvūs spinduliai. Da
bar aparatas visai tylėjo.

Tačiau buvo kitas dar nepatirtas 
reiškinys: artėjant prie sprogimo 
centro, didėjo karštis.

Galų gale jis buvo toks didelis, 
kad darbininkai nebegalėjo kasti. 
Taip ir paliko nepasiekę sprogimo 
centro.

Iš surinktų duomenų specialistai 
padarė tokius sprendimus.

Sprogimo milžiniškas karštis be
matant sutirpino aplinkinius ak- 
menist ir pavertė juos skysta ma
se, kuri visiškai uždarė sprogi
mo vietą ir nepraleido jokios ra
dioaktyvios dalelės. Gi likusi bom
bos energijos dalis buvo pavers
ta į šilumą, kuri, lyg kokiame 
uždarytame virtuvės katile, dar ir 
dabar tebėra kalne.

Atominės Energijos Komisijos 
narius tai verčia susimąstyti. Gal 
tą uždaro katilo principą galimu 
pritaikyti atominės bombos spro
gimui ir iš jos gauti energiją. 
Mokslininkai nori dabar į tą kal
ną įvesti vandenį, kuris tuoj pa
virstų į garus ir suktų turbinas, 
gamindamas elektrą.

Jeigu tai būtų pritaikyta, tai 
tokiu būdu pagaminta paprasčiau
sia atominė jėgainė, kuriai tik
riausiai nereikėtų nei jokių ap
saugos priemonių prieš radioak
tyvumą. (D.)

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
(Iš VILNIAUS RADIJO, “TI ESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

LĖKTUVAIS TIRPINO NEMU
NO LEDĄ. Kovo 22 d. Nemunas 
ties Kaunu užsikimšo ledais. Pot
vynio atveju Kauno miesto žemes
nėms dalims būtų gręsęs pavojus. 
Civilinio oro laivyno žemės ūkio 
eskadrilė skraidė virš Nemuno ir 
barstė tam tikrą druskos mišinį, 
kuris padėjo ledui greičiau sutir
pti. šis darbas buvo vykdomas 100 
km ruože nuo Kauno iki Jurbar
ko. Kiekvienu skridimu eskadrilė 
išbarstė 4 tonas mišinio, šis ledo 
tirpinimo būdas Pabaltijyje buvo 
naudojamas pirmą kartą Seniau 
susikimšę ledai būdavo sprogdi
nami kartais net su artilerijos pa- 
gelba.

“KIEKVIENAS STUDENTAS 
TURĖTŲ TAPTI MARKSISTU.” 
Tokį reikalavimą statė Vilniaus 
universiteto studentams to univer
siteto Istorijos-filologijos fakulte
to partinio biuro narys Lisenkai- 
tė “Tiesoje“. Ji reikalauja, kad 
“kiekvienas fakulteto studentas,

suanglėjus, o slyvų košė į smalą 
pavirtusi. Sukrimtęs dešrigalį, nu- 
ėaju gulti, galvodamas, kad vis 
dėlto telefonas — tai geras išmis- 
las...

P. Želva

besimokydamas universitete, tap
tų marksistinės pasaulėžiūros žmo
gumi, būtų aktyvus marksistinės 
ideologijos propaguotojas ir kovo
tojas“.

AUTOMOBILIO PIRKIMAS 
TOKS RETAS DALYKAS, KAD 
PER LAIKRAŠČIUS SKELBIA. 
Vilniaus radijas kovo 17 d. pas
kelbė retą naujieną, kad Panevė
žyje šiomis dienomis gauta sunk
vežimių ir lengvųjų mašinų siun
ta ir kad lengvąsias mašinas nusi
pirkę keli apylinkės kolūkiai. At
rodo, kad naujų automašinų pir
kimas yra toks retas dalykas, kad 
net per radiją skelbia.

ŽMUIDZINAVIČIAUS PAVEI
KSLAI GERIAUSIAI PATIKO. 
Neseniai užsibaigusioje visasąjun
ginėje dailės darbų parodoje Mas
kvoje dalyvavo su kai kuriais savo 
darbais ir 17 Lietuvos dailininkų. 
Su lietuvių dailininkų darbais su
sipažino apie 700.000 lankytojų. 
Pažymėtina, kad lankytojams ge
riausiai patikę lietuviškų koloritu 
dvelkianti A. Žmuidzinavičiaus 
peisažai. — Ir penkiose kilnoja
mose parodose dalyvaus kai kurie 
Lietuvos dailininkai. — Dailinin
ko' Savickio paveikslas “Pabudi
mas“ būsiąs išstatytas Briuselio 
pasaulinėje parodoje.
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I. TUMAS - VAIŽGANTAS
(25 M. MIRTIES SUKAKTI MININT)

Daugelis dar menam tą gedu
lingą dieną, kai Lietuvos radijas 
ir dienraščiai paskelbė apie kan. 
Dr. Juozo Tumo Vaižganto mir
tį. Jam mirus lietuvių tauta ne
teko ne tik didelio patrijoto ir ra
šytojo, bet ir sumanaus politiko 
bei veikėjo. Jis buvo turtingos pri
gimties, neišsemiamos energijos, 
vienas iš veikliausių neprklauso- 
mybės kovotojų ir žymus lietuvių 
grožinės prozos atstovų. Be to, 
Vaižgantas davė visą eilę ir pub
licistinių, literatūros istorijos ir 
kritikos raštų.

Kan. Dr. Juozas Tumas Vaiž
gantas gimė 1869 m. rugsėjo mėn. 
20 d. Malaišių kaime Svėdasų par. 
pasiturinčių ūkininkų šeimoj. Kaip 
jauniausią šeimoje, tėvai nutarė 
išleisti Juozuką į žmones, vilda
miesi jj matyti kunigo drabužyje. 
Juozukas, baigęs Kunigiškių pra
džios mokyklą, išlaikė egzaminus 
j Daugapilio realinę mokyklą. Mo
kykloje jaunasis Vaižgantas pasi
žymėjo įgimtais gabumais ir lite
ratūros pamėgimu. Būdamas vy
resnėse klasėse, jis skaitė pasau
lio klasikų ir dalyvavo, vėliau net 
vadovavo, slaptojoj lietuvių kultū
rininkų kuopelėj. Pirmieji “Auš
ros” numeriai Juozui padarė dide
lį įspūdį, ir jis pašventė savo jau
nas jėgas ir gabumus lietuvių 
tautos išlaisvinimo ir kultūros dar
bams. Baigęs šešias klases ir pil
dydamas tėvų troškimus, jis stojo 
į žemaičių Kunigų Seminariją.

Seminarijoje slaptai rašė į 
anuometinius laikraščius, nusižen
gdamas seminarijos regulai, dėl 
ko turėjo net nukentėti. įšventin
tas į kunigus, turbūt dėl tos pa
čios priežasties, jis buvo mėto
mas iš parapijos į parapiją: jis 
apkeliavo Mintaują, Vilnių, Mosė
dį, Micaičius, Vadakėlius, Sydab- 
ravą, Stakius, Laižuvą. .

Tatai vis Vaižganto prieškari
nės darbo vietovės, kuriose jis čia

SYDNĖJAUS LIETUVIŠKŲJŲ

PARENGIMU KALENDORIUS 1959 METAMS c

š.m. kovo mėn. 16 d. sekmadie
nį, tuoj po pamaldų, Camperdow- 
no parapijos salėje, įvyko lietu
viškų organizacijų, esančių Syd- 
nėjaus Metropolitan ribose, pasi
tarimas dėl pasiskirstymo kalen

Sausio 10 — šeštadienis — Caritas
Sausio 17 — šeštadienis — Maž. Lietuvos Bičiulių D-ja 
Sausio 24 — šeštadienis — Bankstowno Apylinkė
Vasario 7 — šeštadienis — Mot. Soc. GI. D-ja arba Syd. Apyl. 
Vasario 15 — sekmadienis — ALB Sydnėjaus Apylinkė 
Kovo 8 — sekmadienis — Katalikų Kultūros Draugija 
Balandžio 4 —« šeštadienis — Sporto Klubas Kovas 
Baladnžio 11 — šeštadienis — Bankstowno Apylinkė 
Balandžio 18 šeštadienis — Sydnėjaus Lietuvių Namai 
Balandžio 25 šeštadienis — Skautai
Gegužės 10 — sekmadienis — Jaunimo Organ, su Sydn. Apyl.
Gegužės 16 — šeštadienis —• Sydnėjaus Apylinkė
Gegužės 30 — šeštadienis — Bankstowno Apylinkė
Birželio 6 — šeštadienis — Sporto Klubas Kovas 
Birželio 13 šeštadienis — Baltų Komitetas
Birželio 20 — šeštadienis — Bankstowno Liet. Namai
Birželio 17 — šeštadienis — Inžinierių ir Architektų S-ga 
Liepos 4 — šeštadienis — Cabramattos Apylinkė
Liepos 18 — šeštadienis — Sydnėjaus Apylinkė
Liepos 25 — šeštadienis — Sporto Klubas Kovas
Rugpjūčio 8 — šeštadienis — Bankstowno Apylinkė 
Rugpjūčio 15 — šeštadienis — Choras “Daina”
Rugpjūčio 29 — šeštadienis — ALB Krašto Valdyba 
Rugsėjo 12 — šeštadienis — Sporto Klubas Kovas 
Rugsėjo 13 — sekmadienis'— Sydnėjaus Apylinkė 
Rugsėjo 19 — šeštadienis — Bankstowno Apylinkė 
Spalių 3 — šeštadienis — Mot. Soc. GI. D-ja ir Sydn. Apyl. 
Spalių 17 — šeštadienis — Bankstowno Liet. Namai
Spalių 24 — šeštadienis — Sydnėjaus Liet. Namai
Spalių 31 — šeštadienis — Sporto Klubas Kovas
Lapkričio 7 — šeštadienis — Bankstowno Apylinkė 
Lapkričio 14 — šeštadienis — Katalikų Kultūros D-ja 
Lapkričio 21 — šeštadienis — L.V.S. Ramovė
Lapkričio 28 — šeštadienis — Sydnėjaus Apylinkė
Gruodžio 26 — šeštadienis — Sydnėjaus, Bankstowno ir

Cabramattos Apylinkių Balius 
Gruodžio 31 — ketvirtadienis “Kovas” ir Bankstowno Ap.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos Pirmininkas

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS .TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS- 
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

i trumpiau, čia ilgėliau išsilaikyda
vo. Kur bebūdamas, Vaižgantas 

| nenustoja rašęs: 1896-1904 metais 
nuolatinis “Tėvynės Sargo” ben
dradarbis, 1900-1903 “Žinyčios re
daktorius, 1906-1907 dirba “Vil
niaus žiniose”, 1907-1914 — “Vil
tyje”, 1914 “Rygos Garso” redak
torius. Karo ir pokario metais, jau 
žinomas Lietuvoje rašytojas ir 
publicistas, jis keliauja po pasau
lį, aprašydamas kelionės įspūdžius 
iš Galicijos, Krymo, Amerikos ir 
kitų kraštų.

Be eilės smulkesnių grožinės li
teratūros dalykėlių, Vaižgantas 
sukuria: Pragiedrulius, Dėdės ir 
Dėdienes, šeimos Vėžius, žemai
čių Robinzoną, Nebylį ir kitus vei
kalus. 1922-1929 m. Vaižgantas 
dėsto Kauno Universitete XIX ir 
XX amžiaus Lietuvos literatūros 
istoriją, kur jis surenka ir paskel
bia daugybę faktinos medžiagos ir 
savo atsiminimus apie to laiko lie
tuvių rašytojus. Išvažinėjęs po vi
sus Lietuvos kampelius, Vaižgan
tas nuodugniai tyrė Anusevičiaus, 
Juzumo, Ivinskio, Vienažindžio, 
Maironio, V. Kudirkos, Žemaitės, 
Baranausko, Lazdynų Pelėdos, 
Šatrijos Raganos ir kitų gyvenimą 
bei darbus.

Mirė jis, palikęs dar daug už
planuotų, bet neįgyvendintų dar
bų, kūrybinių sumanymų ir jo liū
dinčią Lietuvą.

Vaižganto kūryba plati savo te
matine apimtimi, labai įvairi žan
rais, patraukli ir gero paprasto 
stiliaus. Temos imamos iš kasdie
ninio gyvenimo, daugiausia vaiz
duojančio kaimą. Herojai papras, 
ti, nuoširdūs, bet nekasdieniški.

Manau, kad kiekvieno lietuvio 
pareiga nusiųsti minčių vainiką 
ant senelio Tumo — Vaižganto 
kapo, kuris visą savo gyvenimą 
pašventė mūsų motinai — Lietu
vai.

P. Pilkalnis

dorinėmis datomis 1959 metams 
ruošiamiems pobūviams, šokiams 
ir minėjimams.

Visoms organizacijoms, dalyva
vusioms šiame pasitarime, Sydnė- 
jaus Apylinkės Valdyba dė.koja.

Kažin ar Melboumo lietuvių ko
lonija žinojo, kad pas juos viešinti 
ir juos savo dainomis linksminan
ti ponia Gučiuvienė — Binkevi- 
Čiūtė šiemet švenčia savo 25-kių 
dainos metų jubiliejų.

Kai beveik prieš trisdešimts 
metų (1928 m. rudenį) si jauna 
lietuvaitė, išaugusi dainą ir meną 
pamėgusioj šeimoj, pradėjo savo 
studijas garsioj Paryžiaus Rusų 
Konseratorijoj, ji tikriausiai nė 
nesapnavo kad 1958 metais dai
nuos lietuviams... Melbourne. Jo
kia aiškiaragė jos tada nebūtų 
įtikinus, kad ji gyvens Australi
joj kartu su kitais lietuviais trem
tiniais ir čia pelnysis duoną siu
vykloje.

Jos dūšia tada buvo kupina dai
nos ir dainos meno ji siekė ryž
tingai. Išbuvus dvejus metus Kau
no Konservatorijos Grigaitienės 
klasėje, ^Antanina Binkevičiūtė 
1928 metais atvyko į Paryžių ir 
pradėjo studijas dar ir šiandien 
tebeveikiančioj Paryžiaus Rusų 
Konservatorijoj. Tą konservatori
ją suorganizavo tokie muzikos me
no autoritetai, kaip A. Glazuno
vas, S. Rachmaninovas, kunigai
kštis S. Volkonskis ir kiti. Pirmus 
tris metus A. Binkevičiūtė mokė
si garsiosios dainavimo pedago
gės S.N. Gladkaja — Kedrova 
klasėje, o likusius du metus pas 
prof. A. Aleksandravičių, buv. 
Marijos Imperatoriaus teatro 
(Petrapily) tenorą. Pažymėtina, 
kad S.N. Gladkaja — Kedrova 
yra parengusi visą eilę lietuvių 
daininkų, kaip SL Dievaitytę, Pr. 
Kaupelytę — Kaveckienę, J. Ven- 
cevičaitę, Žilinskienę — Bručkie- 
nę, A. Dičiūtę, R. Andrejevą ir 
kitus. Pati Binkevičiūtė giliausiu

Moliere “MOKYKLA

A. Trinka, A. Uknevičiūtė, A.

ŽMONOMS” dalyviai:

Petrikas, V. Ratkevičius,
Z. Kučinskas, G. Matulevičienė, A. G utis, B. Rainys

Šio mėn. 30 d. sueina 7-ri me
tai nuo Adelaidės Lietuvių Teat- 
ro-Studijos įsteigimo.

“M.P.” š.m. Velykiniame nume
ryje dėjo platų teatro-studijosBANKSTOWNO LIET. TARPE

Senai besirengęs, turėjau vis 
dėlto pagaliau progos apsilankyti 
tose Bankstowno vietovėse, kur 
gyvena lietuviai. Ir tikrai, tik 
stebėtis reikia, kad čia kažkurio
se gatvėse yra susibūrę bemaž iš
imtinai tik lietuviai, kurie gra
žiai įsikūrė savuose namuose.

Toks didelio lietuvių skaičiaus 
susibūrimas beveik viename rajo
ne, labai daug padeda jiems iš
likti tais, kokiais jie yra. čia kas 
minutę susitinka kaimynas su kai
mynu, pasišneka savo gimtąja 
kalba, pasiguodžia arba pasidžiau
gia. Jei būna nelaimė, kaimynas 
tautietis tuojau bėga aplankyti 
tos bėdos ištiktąjį ir jam, jei yra 
reikalo, noriai padeda. Darosi įs
pūdis, kad šioje Bankstowno daly
je yra atkelta mažutė Lietuvos 
dalis.

Dabar bankstowniškiai visą sa
vo energiją skiria Lietuvių Na
mams, kuriuos stato lietuviškos 
talkos būdu. Tiesiai stebėtina, 
kiek šie vyrai turi energijos ir jė
gų. Jų darbo prakaitu auga did
žiulė mūrinė salė, kurioje jau 
pradeda burtis Bankstowno lietu
vių kultūriniai reikalai, čia jau 
daromi susirinkimai, skautų suei
gos, atidaryta gausi savaitgalio 
lietuvių mokykla. Kai namas bus

baigtas įrengti, reikia tikėti, kad 
čia pražys kultūrinio gyvenimo 
tikrasis gėlynas: rinksis čia visi, 
kuriems tik rūpės lietuvybės iš
laikymas.

šia proga aplankiau p.p. Za
rembą, Genį ir kitus tautiečius ir 
širdyje džiaugiausi, kad mes tu
rime tokių veiklių vyrų, kurie 
niekada neleis prisnūsti ir apmirš
ti lietuviškus reikalus.

čia pat sužinojau, kad ir eko
nominiu atžvilgiu Bankstowno lie
tuviai stovi ant tvirtų pamatų. 
Absoliuti jų dauguma turi nuosa
vus namus, kiti net keletą jų yra 
įsigiję biznio reikalams. Automo
bilis čionykščių lietuvių tarpe jau 
ne naujiena. Jis stovi bemaž prie 
kiekvienų lietuvio namų. Džiugu, 
kad mūs broliai turtėja, nes kas 
turi, tas ir duoda; taigi lietuvių 
kultūrinių reikalų padėtis ateity
je, reikia tikėtis, nebus apleista 
vieno kito dar gausesnio svaro.

Teko sužinoti, kad kažkurie iš 
šios lietuvių kolonijos ruošiasi 
parduoti savo namus. Būtų gaila, 
kad tatai nupirktų kitų tautybių 
žmonės, nes būtų jau išrauta vie
na — kita lietuvių šeima, tarsi 
koks medis iš vešlaus lietuviško 
sodo.

Antanas Baužė

į PAGALIAU

Liet Namai 
Melbourne

Balandžio mėn. 15 d. buvo nu
pirkti Northcote priemiestyje 
LIETUVIŲ NAMAI. Melboumo 
Lietuvių Klubo vardu sutartį pa
sirašė pirmininkas ir du tarybos 
nariai. Namams mokama £ 6593. 
Yra tai geras mūrinis septynių 
kambarių ir dviejų virtuvių gy
venamasis namas su plačiu kari- 
doriumi ir talpia svetaine. Kiežne 
yra įruošta teniso aikštė, kur len
gva įruošti ir krepšinio aikštę. 
Sklypas yra L raidės formos, ku
rio frontas yra 72 pėdų, užpaka- 
lys 119 pėdų platus; sklypo ilgis 
— 190 pėdų. Kieme yra oranže- 
reja. šis objektas nupirktas visų 
tarybos narių vieningu sutarimu.

Northcote miesto savivaldybė 
yra davusi Klubui leidimą namuo
se įruošti lietuvių kultūrinį cent
rą. Pirmoje eilėje čia, žinoma, ras 
savo jaukų kampą lietuvių jauni
mas.

Reikia sutikti, kad tai nėra pir
kinys, patenkinąs visus Melbour
ne lietuvių bendruomeninius rei
kalavimus — nėra salės ir tolė
liau nuo miesto centro. Esamos 
tačiau lėšos ir netikra pasaulio

ANTANINA BINKEVIČIŪTĖ — GUČIUVIENĖ
(JOS 25 METŲ DAINOS JUBILIEJŲ MININT)

dėkingumu prisimena S.N. Glad
kaja, kuri ypatingai pasižymėjo 
puikiu balso pastatymu.

Studijuodama dainavimą, Bin
kevičiūtė per trejus metus baigė 
ir vaidybos studiją S. Volkauskio 
klasėje, o taip pat gavo prancūzų 
kalbos diplomą Paryžiaus Akade
mijoj.

ANTANINA 

BINKEVIČIŪTĖ

— GUČIUVIENĖ

(25 metų dainos jubiliejų 

minint)

A. Binkevičiūtė, kaip pasižy
minti dainininkė, dalyvaudavo 
kiekviename tos konservatorijos 
operos klasės pastatyme ir viešuo
se jos koncertuose. Jau Paryžiu
je ji dainavo Lizos partiją “Pikų 
Damoj” (tarp kitų rusų operos 
artistų tada kartu dainavo (Ger- 

aprašymą, šį kartą tespausdina- 
mo tik papildomą žinutę apie A. 
Uknevičiūtę:

“Nors Albina Uknevičiūtė pa
sirodė tik dviejuose Teatro-Studi-

maną) garsus Maskvos Didžiojo 
Operos Teatro tenoras Lapšin. 
Rimskio — Korsakovo operoj “Ve
ra šeloga” Binkevičiūtė tada dai
navo pagrindinę Veros rolę, o 
operoj “Caras Šaitanas” pasirodė 
Sesers rolėje.

>o jos reprezentacinio spektak
lio Kauno Konservatorijoje, 1933

metais švietimo ministerija pa
kvietė A. Binkevičiūtę debiutuoti 
Kauno operoje. Buvo pradėjus 
ruoštis Tatijanos rolei operoj “Eu
genijus Oneginas”, tačiau nuo tos 
kiekvienai daininkei taip svarbios 
garbės teko atsisakyti pradžioj 
debiutą tik atidėliojant, o vėliau

jos spektakliuose, bet jau ir iš jų 
galima spėti, kad ji pajėgtų ga
biai vaidinti. Uknevičiūtei, pasi
rinkusiai dainininkės profesiją, 
adelaidiškiai linki gražios ateities 
ir tikisi, kad ji Adelaidės nepa
mirš.”

V.R. 

atvirai jo išsižadant Visą savo 
sugebėjimą ir žinias A. Binkevi
čiūtė sukreipė kita linkme — vos 
tik grįžus, ji pradėjo pedagoginį 
dainavimo darbą savo privačioj 
studijoj ir Lietuvos Liaudies Kon
servatorijoj, paskiau įsijungdama 
į Vilniaus Muzikos Mokyklą ir 
Kauno Konservatorijos pedagogų 
eiles. Jos mokinių tarpe buvo ak
loji dainininkė B. Grincevičiūtė, 
St. Daugėlienė, J. Butenytė, V. 
Vizinytė, A. Paukštys, Bražinskas 
ir kiti.

Be viso to, ji buvo ir Valstybi
nio Radiofono solistė, svetimų 
kalbų vertėja Radiofone, operų 
recenzente ir muzikos klausimais 
bendradarbė spaudoje (“Naujoji 
Romuva”, “XX Amžius” ir “Lie
tuvos Aidas”).
Nežiūrint viso to, A. Binkevičiū

tė — Gučiuvienė pasirodydavo 
įvairiuose koncertuose, gastroliuo
davo Talino ir Rygos radiofonuo
se.

Pradėjus tremtinės kelionę, so
listė dainavo daugybėje tautinių 
parengimų ir koncertų, vienu metu 
dėstė dainavimą Baltic DP Music 
College, ministerio S. Bačkio 
ruoštuose reprezentaciniuose pa
rengimuose Paryžiuje (1949 m.) 
ir Lt.

1951 m. A. Binkevičiūtė — Gu
čiuvienė atvyko į Australiją. Lig- 
šiol ji Adelaidėje buvo nenuilsta
ma dainininkė visuose svarbes
niuose viešuose parengimuose, da
vė savo koncertų, dainavo vietos 

radiofone, lietuvišką dainą
atstovavo tarp australų
ruošė naujas dainininkes. 
Ji daug padėjo p. G. Vasi
liauskienei, kurią jau turėjo 
progos be Adelaidės girdėti 
Melboumo ir Sydnėjaus lie
tuviai. A. Binkevičiūtė ypač 
intensyviai dirbo beveik 
dvejus metus su jaunąja 
melbourniške dainininke A. 
Uknevičiūtė. Jų paskutinis 
koncertas Adelaidėje buvo 
tikra dainos meno šventė.

šias kuklias, prabėgom 
sumestas pastabas, paimtas 
iš ilgo ir turiningo A. Bin- 
kevičiūtės gyvenimo, noriu 
užbaigti Pulgio Andriušio 
mintim, pareikštom per po

būvį Adelaidėje, kai adelaidiškiai 
pagerbė ją ir poną Gučių. Tada 
Pulgis savo kalbą šitaip užbaigė: 

“Mes niekuomet nematėm, kad 
ji būtų išėjus scenon menkai tam 
pasiruošus;

Nepaliūdijom nė vieno fakto, 
kad ji demonstruotų tik beasmc- 
ninę techniką, nesušildžius jos in
dividualine šiluma;

Nepastebėjom, kad ji sudaryda
ma sau programą, neturėtų tam 
tikros vadovaujamos minties arba 
net sistemos.

Gučiuvienės programa visuomet 
buvo nauja, reikšminga, propor
cingai lietuviška ir tarptautiška, 
parenkant ir iš pasaulinių kūri
nių, kurie mums aktualūs, kaip 
pavyzdžiui: “čia širdys šaltos”. 
Tai stiprios menininkės disciplina, 
sistemingas darbas, mokėjimas 'iš
tobulintą techniką nudažyti asme
niškom emocijų spalvom.”

V. Radzevičius

ekonominė padėtis neleido Klubo 
tarybai pirkti brangų objektą, už
sikraunant nepanešamą skolos 
naštą. Išsimokėjus šis pirkinys vi
sados bus lengva parduoti ir, su
skudus, pirkti tada kitą, jei mū
ši; gyvenimas tokio reikalaus. Pa
galiau ir turimame sklype yra pa
kankamai vietos praplėtimams — 
salikė yra lengvai pristatoma. 
Tenka tik laukti, kad kuo plačiau
si Melbourne lietuvių sluogsniai 
skubiai paremtų namo išmokėjimą 
ir į pirkinį pažiūrėtų blaiviomis, 
bet ne; norų bei viską geriau iš
manančių akimis. Melboumo lie
tuvių namai tikrai gali pasidaryti 
visų melburniškių lietuvių na
mais, nes klubo nariu kiekvienas 
gali būti. Durys atdaros — reikia 
sumokėti tik £ 5 įstojamojo mo
kesčio. Pagaliau ir dabar apie 
šiuos namus yra jau susispietęs 
daugumas aktingųjų mūsų ben

druomenės narių: Klubas turi apie 
300 narių. Melburniškis
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• ATEINA ŽINIOS IŠ URU
GVAJAUS, kad ten sukomunistė- 
jusioj lietuvių kolonijoj pamažu 
vyksta lūžis į gerų pusę. Mūsų 
tautiečiai jau pradeda kratytis 
komunizmo, kai ekskursija grįžo 
iš Lietuvos. Nors viešai per radi
ją giria Sovietų tvarką, bet pri
vačiai pasako, ką iš tikrųjų Lie
tuvoje matė ir girdėjo. To ir pa
kako, kad numuštų viešiems ko
munistams ūpą ir sugadintų nuo
taiką. Norinčių vykti į Lietuvą 
jau nesiranda. Gaunami laiškai 
dar labiau patvirtina žinias apie 
vargą ir skurdą Sibire ir Lietuvoj. 
Dėl to per vieną posėdi komu
nistinė valdyba iškėlė klausimą, 
kad jau laikas atsikratyti viso
kios politikos kaip fašistinės, taip 
ir komunistinės. Būk lietuvis ir 
daugiau nieko! Ir net kvietė įvai
rių partijų atstovus tuo klausimu 
pasitarti, bet mažai kas to kvieti
mo paklausė, nes prisibijo, ar ne
sislepia po tuo šūkiu vėl koks ko
munistinis mašalas, kaip kadaise 
komunistų išgalvotas taikos šūkis. 
Kaip ten bebūtų, bet vistik pas
tebima didelė atmaina visoj ko
munistinėj lietuvių veikloj Uru
gvajuje.
• L. DOVYDĖNAS PARAŠĖ pir
mojo bolševikmečio savo atsimini
mus “Mes valdysime pasaulį”. 
Juos leidžia leidykla Vaga, kuriai 
vadovauja D. Penikas.
• HENRIKAS LOSINSKIS iš 
Vila Belos garsėja Brazilijoje 
kaip didelis folkloro žinovas, lite
ratas, Sao Paulo ir Rio de Janei
ro žurnalų bendradarbis. Jis ruo
šiasi išleisti žymesnių liet, rašy
tojų antologiją, o taip pat savo 
kūrybos ir porą biografijų. Jis 
kas mėnuo parašo po straipsni 
vienam Meksikos žurnalui, ben
dradarbiauja ir vietos lietuvių 
laikrašty “Mūsų Lietuva”.

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (12)

Jaunimo Veikla ir Mokyklos
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

Mane ypatingai nudžiugino ga
limybė matytis su Melbourne lie
tuviškųjų jaunimo organizacijų 
vadąvybėmis. čia man daug padė
jo ir į pobūvį palydėjo vienas vei
kliausių Melbourne lietuvių kul
tūrininkų ir jaunimo darbuotojų 
— p. A. Krausas.

Pasikalbėjime Jonas Motiejū
nas pirmiausia pranešė apie lietu
vių sporto klubo darbą. Jaunų (iki 
20 m. amžiaus) narių klubas turi 
120. Uoliai praktikuojamas krep
šinis, stalo tenisas’bei kitos spor
to šakos... Raudys pranešė apie 
Australijos lietuvius ateitininkus 
moksleivius, kurių organizacija 
veikia Sydnėjuje, Adelaidėje ir 
Melbourne. E. Pankevičius apibū
dino skautų korporaciją Vytis. 
Vytis Melbourne turi 7 narius, 
Adelaidėje 8, pavienių narių yra 
irgi 8, gi Seserija Melbourne turi 
5 nares...

P. Žilinskas plačiau nušvietė 
apie Australijos lietuvius studen
tus ir jų mokymosi sąlygas. Mel
bourne yra Australijos Liet. Stud. 
Sąjungos skyrius su 17 narių. Iš 
jų šiemet baigė mokslus keturi: 
mediciną, gamtą — matematiką 
ir humanitarinius mokslus. Mažes
nė studentų dalis gauna pašalpas, 
kiti patys iš savo santaupų studi
juoja arba dirba kartu ir studi
juoja. Augštojo mokslo sąlygos 
čia gana sunkios, nes reikia gana 
brangiai mokėti už mokslą, o už
darbiai iš šalies mažoki. Jaunųjų 
studentų tėvai nėra turtingi, pa
tys dar kūrimosi stadijoje, todėl 
nėra pilnai pajėgūs finansuoti sa
vo vaikų mokslą. Bet užtat studi
jas baigusieji gali dirbti savo pro
fesinį darbą. Jų skaičius kiekvie
nais metais didėja ir didės.

Gruodžio 28-30 d.d. Melbourne 
įvyko II-sis Liet. Stud. Sąjungos 
suvažiavimas. Labai gaila, kad ja
me jau nebegalėjau dalyvauti, nes 
tuo laiku buvau išvykęs į Adelai

• DAIL. J. PAUTIENIAUS PA
RODA, vasario 15 d. atidaryta 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Iš 
čia ji bus perkelta į Detroitą, o 
paskiau į Montrealį.
• PROF. A. VARNO Lietuvos 
kryžių albumas jau biagiamas 
spausdinti.
• DAIL. K. ŽOROMSKIS ruošia 
savo parodą Bostone. Jis dėsto 
meno istoriją, tapybą ir piešimą 
Catan Rose meno institute Jamai- 
coje. Jis dalyvauja Andoban dai
lininkų sąj. ir Friesh Memorial 
parodoje.
• DAIL. ARBIT BLATUI, ku
ris yra baigęs Kauno meno mo-
• JAV KONGRESO LEIDINYS 

CONGRESSIONAL RECORD šių 
metų sausio mėnesio 21 dienos 
laidoje ištisai atspaude lietuvių 
studentų leidžiamo LITUANUS 
žurnalo 1957 m. gruodžio mėnesio 
numerio vedamąjį. Tą straipsnį 
savo kalboje citavo kongreso at
stovas Lawrence H. Smith iš Wis
consin valstybės, kalbėdamas uk
rainiečių 40-ties metų nepriklau
somybės jubiliejaus proga. Atsto
vas pažymėjo, kad ta proga ypa
tingai geras straipsnis rastas lie
tuvių studentų leidinyje LITUA
NUS. Tą straipsnį ištisai jis ir ci
tavo.

• PROF. STEPONO KAIRIO, 
Vasario 16-sios akto signataro, 
knyga “Lietuva budo” 
yra 416 psl., įrišta kietais virše
liais. Išleista Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų S-gos Literatū
ros Fondo lėšomis. Knyga skaito
si įdomiai, joje daug praeities ži
nių.

• Iš BRAZILIJOS išvyko ke
lios lietuvaitės į Kanadą, kur iš
tekėjo už lietuvių. Pirmom pasi
sekus, dabar rengiasi išvykti dar 
kelios lietuvaitės.

dę. Centro Valdyba vėliau man 
pranešė, kad 1957 m. Australijos 
universitetuose studijavo 104 lie
tuviai studentai, iš kurių keli ruo
šėsi augščiausiems akademiniams 
laipsniams, o kaikurie jau ėjo ant
ro fakulteto kursus. Lietuviai stu
dentai buvo taip pasiskirstę: Syd- 
nėjus 41, Adelaidė 35, Melbour- 
nas 17, Brisbane 6, Canberra 3, 
Newcastle 1 ir Armidale 1. Aust
ralijos lietuviai studentai, paly
ginant, yra gana aktyvūs, veikia 
netik savųjų tarpe, bet ir Liet. 
Bendruomenėje, privačiuose pa
rengimuose, savo ideologinėse or
ganizacijose ir gyvai bendradar
biauja su latvių ir estų studen
tais. Pabaltijo kraštų akademinio 
jaunimo bendradarbiavimas ska
tinamas ir plečiamas.

Jeigu Pabaltijo kraštų studen
tai dabar įpras tarpusavyje ben
dradarbiauti, tai ir ateityje turė
sime šviesuomenės, kuri gal įgy
vendins Pabaltijo žemių vienybę.

XXX
Ponas A. Krausas, Liet. Kultū

ros Fondo Svetimo vadovas, pla
čiai painformavo apie lituanistinį 
švietimą Australijoje. Čia veikia: 
savaitgalio mokyklos, akivaizdi
niai lituanistiniai kursai ir kores- 
pondenciniai lituanistiniai kursai. 
Savaitgalio mokyklų yra buvę ir 
tebėra net 22 vietovėse. Melbour
ne veikia bendrieji lituanistiniai 
kursai ir parapijos lituanistiniai 
kursai. Vieno ar kito pobūdžio 
Australijoje esama apie 24 litua
nistines mokyklas bei mokyklėles. 
Korespondenciniai kursai buvo 
pradėti 1954 m., vėliau sustojo, 
bet tikimasi juos atgaivinti atei
nančiais metais.

Visus švietimo reikalus ligšiol 
tvarkė Liet. Kultūros Fondas, 
šiuo metu prie kiekvienos ALBen- 
druominės apylinkės organizuoja
mos švietimo ir kultūros tarybos, 
o prie Krašto Valdybos veikia

• DE PAUL UNIVERSITETE 
Chicagoje vasario 21 buvo suruoš
ta tautų festivalis, kuriame daly
vavo ir lietuviai studentai.

• PROF. BALIUI VITKUI ko
vo 1 d. suėjo 60 metų. Sukaktu
vininkas agronomijos mokslus yra 
baigęs Vokietijoje ir ilgai profe
soriavęs žemės Ūkio Akademijoje 
Dotnuvoje, šiuo metu yra Brock- 
tono seserų ūkio agronomu. • Prieš 
tai tokias pat pareigas ėjo Chi- 
cagoje labdarių ūkyje. Amerikon 
yra atvykęs 1949 metų pabaigoje.

• SIMO MIGLINO KNYGA 
PAVERGTOJI LIETUVA, išleista 
Vokietijoje, jau pasiekė JAV. Kny
ga turi 148 puslapius konspekty- 
viškai suglaustos medžiagos. Au
torius panaudojęs okupuotoje Lie
tuvoje leidžiamus laikraščius, 
Kauno ir Vilniaus radijo praneši
mus, atvykusių vokiečių informa
cijas. Autoriaus apskaičiavimu 
bolševikai Lietuvoje išžudė 30.000, 
iš Lietuvos ištrėmė apie 275.000, į 
sunkiai pakeliamo klimato sąlygas 
išvežė apie 14.000 Lietuvos jauni
mo, dėl sunkių okupacijos sąlygų 
Lietuvoj pirmaisiais pokario me
tais sumažėjo apie 73.000 gimi
mų, iš Sovietų Sąjungos atgaben
ta į Lietuvą apie 237.000 rusų. 
Savo knygoje autorius apžvelgia 
naują administracinį Lietuvos pa
dalinimą, gyventojų procentą so
vietų duomenimis (lietuvių 2.218. 
050 arba 82.15%, o rusų 328.050 
arba 12.15%, kai nepriklausomoj 
Lietuvoj jų tebuvo 3.2%).

MIRĖ RAŠYTOJAS STASYS 
KANAPIENIS — KAPNYS, 62 
m. amžiaus. Prozos ir draminiais 
veikalais pasižymėjo jau prieška
riniais laikais, (“žmonės be vei
do”, "Du” ir kt.) Kauno ir Šiau
lių teatruose buvo statomi jo vei
kalai “Kai širdis traukia” ir 
“Traukinys ateina”. Liaudies te
atrams buvo paruošęs veikaliuką 
“Plutelė ir pelės”. 1956 m. išėjo 
Vilniuje jo kūrinių “Rinktinė”. 
Mirė Vilniuje kovo 19 d. po ilgos 
ir sunkios ligos.

centrinė švietimo ir Kultūros Ta
ryba. Kadangi lituanistinio švie
timo padėtis ir aplinkybės su kiek
vienais metais sunkėja, tai rūpi
namasi dėti visas pastangas ją 
kiek galima sustiprinti. Mokyklo
se dirba apie 30 mokytojų.

Ponas A. Krausas man įteikė, 
kad arčiau susipažinčiau, Austra
lijos Apygardos savaitgalio moky
klų mokytojų nuostatus ir lietu
vių kalbos, Liet, istorijos, Tėvy
nės pažinimo bei geografijos pro
gramas, o taipgi ir Australijos 
Liet. Kultūros Fondo statutą.

XXX
A. Krausas yra ir Australijos 

Liet. Skautų Sąj. rajono vadas, 
tad mane supažindino ir su skau- 
tijos lietuvišku judėjimu. Lietu
viai skautai čia labai gerai ir pla
čiai suorganizuoti. Sąjungos na
rių skaičius paskirose vietovėse 
yra toks: Sydnėjuje 128, Melbour
ne 125, Adelaidėje 55, Brisbanėje 
28, Geelonge 32, iš viso — 368 
nariai... Skaučių yra apie 150... 
Veikia šios skautų rūšys: jaunieji 
skautai, skautai, skautai vyčiai, 
jūros skautai, akademinis skautų 
sąjūdis ir židiniečiai.

A. Krausas per mane prašė 
įteikti ir paskelbti tokius jo pas
veikinimus.

Pirmasis pasveikinimas skiria
mas mokytojams: “širdingai svei
kinu kolegas mokytojus, dirban
čius lituanistinėse mokyklose 
Amerikoje ir Kanadoje, linkėda
mas ištvermės ir kantrybės tame 
labai sarbiame mūsų priaugančios 
kartos auklėjimo ir mokymo dar
be. Tiesdamas per vandenynus 
ranką iš tolimosios Australijos, 
linkiu sėkmės išlaikyti mūsų vai
kučius gyvus kenčiančiai Tėvynei 
Lietuvai”...

Kitas vyr. sktn. A. Krauso, kaip 
Australijos LSS Rajono vado, 
veikinimas yra skiriamas skau
tams: “Nuoširdžiai sveikinu Pir- 
mijos Pirmininką vyr. sktn. Dr. 
V. Čepą ir visą skautiškąją šeimą 
Amerikoje ir Kanadoje savo ir vi
so rajono vadovų vardu, linkėda
mas tvirtai budėti lietuviškumo 
išlaikyme ir kovoje už mūsų ken
čiančias tautos nepriklausomybę.

Steigtinas Liet. Bankas Australijoj
Bevartant pasaulio lietuvių 

spaudos puslapius, vis dažniau už
tinki pranešimus ir straipsnius 
apie įsisteigusius arba besistei
giančius lietuviškus kooperacinius 
bankus ir taupomąsias kasas ki
tur. Kyla mintis, ar nepribrendo 
reikalas apie tai pagalvoti ir Aus
tralijoj gyvenantiems lietuviams, 
nes, pagal Kanados “NL”:

Kodėl lietuviams savo prakaitu 
uždirbtus pinigus atiduoti į sve
timus bankus ir svetimą apyvar
tą? Pinigas yra ekonominio pa
saulio kraujas, o bankai — jo šir
dis. .. Kaip gyvame organizme 
širdin suplaukia kraujas ir yra 
jos vėl paskirstomas į reikalin
giausias kūno dalis, taip pinigas 
per bankus jų nuožiūra paskirs
tomas ekonominio gyvenimo -ce
lėms — pavieniams asmenims, 
įmonėms, fabrikams ir Lt. Mes ir 
mūsų neskaitlingos lietuviškos 
įmonės esame labai liesai svetimų 
bankų maitinami kreditais ir sun
kiai judame į priekį. Kodėl nesu- 
siburti į savą banką ir savo žmo
nių neremti savais pinigais?”

Manau, kad ir Australijoje yra 
buvusių Lietuvoje finansininkų ir 
apie šį reikalą nusimanančių žmo
nių, kuriems reiktų ryžtis ir pa
daryti pradžią, kaip tatai padarė 
Kanados Hamiltono lietuviai su 

savo koop. banku “Talka”, h- Mon- 
trealio — su “Litu”.

“Lito” koop. banko valdybos 
vice pirm. p. P. Rudinskas meti
nio susirinkimo proga pareiškė:

“Lito” darbą prieš trejus me
tus pradėjo būrelis žmonių, kurie 
buvo įsitikinę, kad sudėję savo' 
santaupas į krūvą, jie galės vienas 
kitam pagelbėti. Kaip kukli buvo 
ta pradžia ,galima spręsti iš to, 
kad steigiamajam susirinkime įsi- j 
rašė 79 nariai ir įmokėjo tik 392 
dol. indėlių (šėrų). šiandien “Li
tas” jau turi 121,245.60 dol. in
dėlių ir 298 narius. Bet tatai tik 
gera pradžia. “Lito” steigėjai ti
ki, kad Montrealio lietuviai per 
pirmą dešimtmetį gali ir turi iš
auginti “Litą” iki vieno miliono 
dolerių. Ukrainiečiai tatai jau pa
siekė. Tiesa, jų daugiau, bet už
tat jiems užteko penkmečio.

Toliau p. Rudinskas iškėlė kre
ditų unijų svarbą ir paaiškino jų 
greito plitimo priežastis visame 
pasaulyje:

IŠ SOVIETINĖS “TIESOS,,
FAKTAI AIŠKŪS IR BE KOMENTARŲ

“VAIKŲ SEANSAS”
Salė pilnutėlė vaikų. Suaugusių 

beveik nematyti. Pasigirsta pas
kutinis skambutis, pamažu gęsta 
šviesa, ir prasideda vaikų seansas. 
Ekrane — reklaminis filmas “At
sitikimas šachtoje Nr. 8”. Kas gi 
čia? Girtuokliavimas, peštynės, 
bučiavimasis... O po to filmas 
“Mergina iš Bombėjaus”. Taip! 
Aš nejučiom apsižvalgiau, galvo
damas, kad per klaidą patekau į 
seansą, į kurį neleidžiami iki 18 
metų amžiaus asmenys. Deja, ap
linkui vien tik vaikų veidai...

O visa tai vyksta Vilniuje, 
kino teatre “Spalis”.

Kai pabandžiau pakalbėti apie 
tai su administratorium, jis man 
pareiškė: “Mums reikia įvykdyti 
finansinį planą ”

Keista pažiūra į priaugančios 
kartos auklėjimą, ar ne tiesa?

I. Savinas
Iš “Tiesos”,’ 1958.II.9.

Mes su jumis, Broliai!”...
Sekmadienį, būnant bažnyčioje, 

girdėjau begiedant lietuvišką jau
nimo chorą, Petro Morkūno va
dovaujamą. Tikrai gerai susigie
dojęs vienetas! Kitur stebėjau 
lietuvišką Atžalyno šokėjų grupę 
— šmaikštūs, gerai susirepetavę, 
smagūs šokikai!

Dėkodamas M. ir B. Kleinaity- 
tėms už gražų, kaklaryšį ir juostą, 
kitam numery vėl pasimatysime 
“M.P.”.

(Bus daugiau)

Priežasčių tam yra kelios, ta
čiau pati pagrindinė — kad kre
dito unijose sudėti narių pinigai 
naudojami jų pačių reikalams ir 
visas pelnas tenka jiems patiems
— indėlininkams ir skolininkams. 
Vieni, turėdami atliekamų pinigų, 
juos jdeda, o kiti, jų reikalingi
— pasiskolina. Iš to ir susidaro 
visa bankelių apyvarta ir paja
mos.

Kooperatiniuose kredito banke
liuose indėlininkai gauna žymiai 
didesnes palūkanas, kaip komerci
niuose, pav., “Litas” už 1957 m. 
indėlininkams išmokėjo 4J% palū
kanų, o komerciniai bankai iki pu
sės metų mokėjo tik 2i%, o po 
to pakėlė iki 22%. Maža to. “Li
tas” palūkanas apskaičiuoja kas 
mėnesį, o komerciniai bankai — 
nuo mažiausios indėlių sumos, ras
tos trijų mėnesių laikotarpyje. 
Jeigu pav., du mėnesius indėliai 
buvo 1000 dolerių, bet trečiame 
mėnesy buvo išimta ir liko tik 100 
dol., tai palūkanos skaičiuojamos 
už visus tris mėnesius tik už 100 
dolerių. Taigi savas bankas būna 
ir doresnis ir teisingesnis.

Nors iš 10.000 lietuvių ’’Lito” 
koop. banko imi jai tepriklauso tik 
300, tačiau p. Rudinskas išreiškė 
viltį, kad gražus šio bankelio pro
gresas išblaškys abejojimus ir 
ateity sutrauks į jį daug didesnį 
tautiečių būrį.

Netrūksta abejojančių dėl įdėtų 
kredito unijose pinigų saugumo. 
Tačiau per tūkstančius kredito 
unijų JAV ir Kanadoje nėra buvę 
nė vieno bankroto. Mat, kredito 
unijos neduoda labai didelių pas
kolų, skolina tik savo nariams ir 
gerai pažįsta jų kreditingumą. 
Kiekviena paskola laiduojama vie
no ar dviejų žirantų, žiūrint su
mos, Visi indėliai pilnai apdrausti 
apiplėšimo, gaisro ar panašios ne
laimės atveju. Visos tos priemo
nės visiškai pašalina kredito unijų 
žlugimo pavojų ir visos baimės 
dėl indėlių saugumo yra nepa
grįstos.

Susirinkimo pabaigoje buvo pa
tiekta “Lito” metinė apyskaita: 
pasirodo, kad per praeitus metus 
jo indėliai išaugo nuo 75.089.90 
iki 121,045.60 dol., paskolos nuo 
54,876.00 iki 106,249.90 dol. Pra
eitais metais bankelis turėjo 
5,614.71 dol. pelno.

TARNYBINĖ “PASLAPTIS”
Sausio 31 d. keleiviai Šiaulių 

stotyje nekantriai laukė, kada bus 
pradėti pardavinėti bilietai į di- 
zelinį traukinį Klaipėda — Vil
nius. Iki traukinio išėjimo liko 10 
minučių, o kasa vis dar buvo už
daryta. Pagaliau atsidarė lange
lis, ir moteriškas balsas pranešė, 
kad kasa turi tik kelis bilietus, nes 
traukinys perpildytas. Prasidėjo 
grūstis — norinčių įsigyti bilietus 
buvo daug. Man pavyko. Tačiau 
maždaug 10-15 žmonių bilietų ne
gavo.

Mes labai nustebome, kai pama
tėme, kad traukinys ne tik neper
pildytas bet, priešingai, — pus
tuštis. Maždaug tokia pati istori
ja pasikartojo ir Radviliškyje, čia 
keleiviams taip pat buvo praneš
ta, kad maža vietų, o bilietai bu
vo parduodami paskutinę minutę.

Mes paklausėme traukinio virši
ninko, kodėl taip yra. Viršininkas 
(jo pavardės nežinau, nes jis at
sisakė ją pasakyti aiškindamas, 
kad tai... tarnybinė paslaptis), 
atsakė: “Visi keleiviai, laukę sto
tyje traukinio, pateko į vagonus”. 
Bet juk mes patys matėme, kad 
tai netiesa. Mes paprašėme skun
dų ir pasiūlymų knygos. Prasidė
jo ieškojimai, kurie taip ir nepa
sibaigė iki Vilniaus. Knygos ne
surado.

Tokiu atveju tegu Lietuvos 
TSR geležinkelio valdyba padeda 
įspėti šią tarnybinę “paslaptį”.

V. Sakavičius
Vilniaus augštosios partinės 

mokyklos klausytojas
Iš “Tiesos”, 1958.II.9.

“Lito” valdybą pereitais metais 
sudarė: A. Norkeliūnas — pirm. 
Pr. Rudinskas — vicepirm. ir 
sekretorius, D. Jurkus — bankelio 
vedėjas ir J. Skučas — narys vei
klos vystymui.

Amerikos lietuviai panašių tau
pomųjų kasų ir bankelių turi ga
na apsčiai. Kaikurios jų išsimušė 
į milijoninių sumų bankus, kuriais 
pasitiki ir naudojasi netik lietu
viai, bet ir svetimieji.

čia patiekiame Kearny, N.J., 
U.S.A, lietuvių taupymo ir skoli
nimo draugijos pereitų metų apy
skaitą:

“Kerney, lietuvių kolonija did
žiuojasi turėdama stiprią ir finan
siniai pajėgią taupymo ir skolini
mo draugiją.

Draugija buvo įkurta 1924 me
tais. Pradžia buvo sunki: trūko 
pinigų, pasitikėjimo, užėjo sunkūs 
krizės metai, bet lietuvis spaudė 
dolerį prie dolerio, dėjo į savąją 
draugiją ir tuo būdu ją turtino.

1958 metų draugijos valdybą 
sudaro: pirm. Julius Paknis; vice
pirm. Jurgis Katilius; reikalų ve
dėjas Petras Velevas; iždininkas 
Juozas Belza ir reikalų vedėjo 
padėjėjas S. Dasker.

Draugijos aktyvas paskutiniais 
metais augo taip:

1953 .................. dol. 832,974.96
1954 ................. dol. 947,541.00
1955 ............. dol. 1,047,056.63
1956 ............. dol. 1,264,831.82
1957 ............. dol. 1,630,721.67
Palyginus 1953 su 1957 metais 

draugijos aktyvas padidėjo beveik 
dvigubai, o palyginus 1956 su 
1957, aktyvas pakilo net 365,890.05 
dol. Tai didžiausias padidėjimas,’ 
koks ligi šiol yra buvęs.

Dėmesio verta ir paskolų 
pozicija:

1953 ................. dol. 735,671.50
1954 ................ dol. 829,159.12
1955 ................. dol. 928,692,99
1956 ............. doL 1,135,195.33
1957 ............. dol, 1,480,435.14
šią įstaigą pažįsta ne tik lietu

viai, bet ir svetimtaučiai. Šie irgi, 
įsitikino, kad turimas sutaupąs 
yra saugu čia laikyti. Draugijos 
visas personalas grynai lietuviš
kas.

ŠIAUDŲ IR KNYGŲ SVORIS
Apskaičiuojant kolūkyje esamus 

pašarus, sverti juos neįmanoma. 
Dobilų, šieno ir šiaudų svoris nu
statomas juos matuojant. Pagal 
lenteles ir iš įvairios kitos litera
tūros mes sužinome, kiek sveria 
vienas kubinis metras tam tikro 
pašaro. Kolūkyje turime knygą 
“Šiaudų paruošimas šėrimui” (au
toriai: J. Totoris, J. Grumšlys, 
V. Juozapavičius, A. Norkus ir J. 
Petraitis), čia rašoma, kad vie
nas kubinis metras susigulėjusių 
žiemkenčių šiaudų sveria nuo 33 
iki 37 kg. Pagal ją mūsų apskaiti
ninkai apskaičiavo pašarus. Patik
rinusi apskaičiavimą, revizijos ko
misija surašė triukšmingą aktą.

— Apskaitininkai nuslėpė pusę 
šiaudų! — rašoma akte.

Kas čia kaltas, kas teisus?
Pasirodo, apskaitininkai teisūs, 

o revizijos komisija... irgi teisi. 
Pastaroji naudojosi kita tos pa
čios Valstybinės politinės ir mo
kslinės literatūros leidyklos išleis
ta knyga — “Trumpu kolūkiniu 
žinynu” (sudarė A. Jonynas), čia 
rašoma, kad vienas kubinis met
ras žiemkenčių sveria 65 kg.

Ką dabar daryti? Pagal pirmąją 
lentelę skaičiuojant gyvuliai tu
rėtų būti alkani/ pagal antrąją — 
per daug sotūs. Tik gaila, kad jie 
lentelių neėda. O būtų gerai — 
sušertame tokias už šiaudus len
gvesnes knygas.

J. Čibiras, zootechnikas
Iš “Tiesos”, 1958.1.5.

“MOKSLAS IR TECHNIKA”, 
Mokslinio techninio komiteto prie 
Ministerių tarybos leidžiamas biu
letenis kovo 17 d. išėjo Vilniuje 
pirmuoju numeriu. Tai šešių lan
kų periodinis leidinys, skirtas pra
monės darbuotojams.
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Kas Atsitiko A.L.F.A.S. Valdybai?
Kiekvienais metais, Australijos 

lietuvių sporto švenčių metu, su
važiavę visų sporto klubų pirmi
ninkai ar jų įgaliotiniai, išrinkda
vo Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S. valdybos 
pirmininkų, kuris, pakvietęs savo 
nuožiūra du asmenis, sudarydavo 
A. L. F. A. S. valdybą. Sis, aukš
čiausias lietuvių sportinis organas 
Australijoje, buvo lyg ryšininkas 
tarp visų veikiančių sportinių 
vienetų ir šios valdybos išleisti 
nuostatai, liečiantieji vidujinį 
sportinį tvarkymąsi, o taip ir su
darytieji švenčių statutai buvo 
privalomi visiems Australijos lie
tuviams sportininkams. Šios val
dybos ir ypatingai jos pirmininkų 
reikšmė sportiniame gyvenime bu
vo svarbi ir reikalinga. Iki šiol 
buvusių valdybų ir jų pirmininkų 
darbas buvo našus ir gerai atlik
tas, nors, jeigu paskiri klubai bū
tų laikęsi savųjų pirmininkų duo
tų pasižadėjimų ir nutarimų ben
drų posėdžių metu, šis darbas ir 
bendradarbiavimas tarp klubų ir 
A.L.F.A.S. valdybos, o taip pat ir 
piniginis kiekvieno klubo pasiža
dėjimas vyriausiam sportiniam 
organui, būtų dar geresnis ir na
šesnis. Nekalbanti apie praėjusias 
gal ir nedideles klaidas, kurios 
ateityje turėtų būti irgi panaikin
tos, šiandien sportuojančiai ir' 
sportą mėgstančiai lietuvių ben
druomenei kyla klausimas, kas 
šiais metais atsitiko A.L.F.A.S. ' 
valdybai, apie kurią, jau ketu-' 
riems mėnesiams praėjus po pas
kutiniojo klubų pirmininkų susi
rinkimo Geelonge, dar nieko, bent 
viešai, nežinoma?

Iki šiol klubų atstovai išrink
davo pirmininką, nežiūrint kur bū
tų sekanti sporto šventė. Pasku
tiniojo susirinkimo metu atstovai 
nutarė pravesti korespondencinį 
balsavimą, kandidatus pasiūlant 
tam klubui, kuris rengs sekančią 
sporto šventę. Ar šis nutarimas 
yra geras ir tikslus yra sunku pa
sakyti, nors mano asmenine nuo
mone jis niekad nebus toks geras, 
kaip kad išrenkant pirmininką 
sporto šventės metu, nežiūrint kur 
jis begyventų ir kur bebūtų se
kanti sporto šventė. Kaip prakti
ka parodė, šiais metais, po ketu
rių praėjusių mėnesių dar nėra 
pradėtas joks susirašinėjimas tuo 
reikalu ir, reikia tikėtis, kad jis 
greitai bus pradėtas ir apie šių 
metų vidurį jau mes turėsime sa
vo vyriausią sportinę vadovybę, 
nors jai įsitraukti į rimtą darbą 
bus likę tik nepilnas pusmetis. Ar 
ne geriau ir tiksliau būtų laikytis 
seno klubų atstovų nutarimo, pa
daryto 1956-siais metais Sydnėju- 
je, kur buvo nutarta A.L.F.A.S. 
pirmininką rinkti ne vieniems, bet 
dvejiems metams? Per dvejus me
tus pirmininkas ir valdyba galėtų 
geriau susipažinti su visu darbu, 
esamais klubuose ir sporto šven
tėse netikslumais ir, pažinę ge
riau visas negeroves, jie būtų 
daug -tinkamiau pasiruošę jas pa
šalinti ir įvesti daugiau naudin
gų pataisų į visą Australijos lie
tuvių sportinį gyvenimą. Sekan
čiame sporto klubų atstovų susi
rinkime šiais metais Melbourne, 
šis, o taip pat ir A.L.F.A.S. būs
tinės reikalas turėtų būti gerai 
išnagrinėtas ir padaryti sveiki ir 
tikslūs nutarimai.

Naujajam šių metų pirminin
kui ir visai valdybai, kokia ji be
būtų išrinkta, prieš akis stovi ne
mažai darbų ir nutarimų, kurie, 
pilnai juos išnagrinėjus, dar šiais 
metais turi būti pradėti vykdyti. 
Iš jų svarbesnieji:

1. Turi būti paruošti galutiniai 
sporto švenčių nuostatai ir vienas 
paskiroms šakoms statutas, kurio 
sporto švenčių rengėjai ir visi jų 
dalyviai turi pilnai laikytis. Pvz. 
iki šiol vis iškildavo neaiškumai 
dėl stalo teniso komandos dalyvių 
skaičiaus, vienur atstovaudavo ko

mandą 2 žaidėjai, kas prieštarau
ja bent kokiems stalo teniso ko
mandų nuostatams, nes stalo te
nisas tai juk nėra lauko tenisas, 
kitur 3 žaidėjai, kas faktinai ir 
turėtų būti.

2. Plečiantis sporto šventėms, 
didėja ir dalyvių skaičius, todėl 
reikėtų rasti išeitį, nesukemšant 
per daug žaidynių tą pačią dieną 
ir nustatant žaidėjams skaičių ša
ky, kuriose jie galėtų dalyvauti.

3. Naująjai valdybai gerai ap
svarstyti, ar nereikėtų iš sporto 
švenčių visiškai išimti vyrų ir 
moterų tinklini, nes iki šiol, kaip 
teko matyti, tinklinis pas mus, 
bent tremtyje yra labai mažai 
praktikuojamas ir jo lygis sporto 
švenčių metu yra tikrai labai že
mas, nes jį daugiausiai žaidžia tie 
patys krepšininkai, prieš tai jam 
beveik visiškai nepasiruošę. Tiks
liau būtų tinklinio vietoje įstatyti 
lauko tenisą, kuris mūsų besimo
kančiame jaunimo tarpe yra popu
liarus ir jį kultivuojančių žaidėjų 
rasime kur kas daugiau, negu tin
klinyje.

4. Sporto švenčių metu įvesti 
reguliarias jaunių ar jaunučių 
sporto varžybas, kurios tikrai 
daug, padėtų mūsų lietuviškojo 
prieauglio Australijoje padidėji
mui, nes tik jaunių įtraukimas į 
lietuviškąjį sportinį, gyvenimą 
įgalins išsilaikyti lietuvių sporto 
klubams čia, o taip pat neleis 
mūsų jaunimui atitrūkti nuo lie
tuvių bendruomenės kamieno.

5. Rimtai apsvarsčius, padaryti 
pasiūlymus dėl dovanų, kurias 
gauna laimėtojai. Iki šiol klubai 
ar pavieniai asmenys, laimėję pir
mą ar paskutinę vietas gaudavo 
didesnes ar mažesnes taures, kar
tais ir kitas dovanas, žinoma yra 
gražu, kada visi dalyviai gauna 
dovanas, kurios lieka visos ko
mandos dalyvių atsiminimui, bet 
jeigu pastudijuosime giliau pasau
linį sportinį gyvenimą ir visą spor
tinę istoriją, tai pamatysime, kad 
taures gauna, kas turėtų būti ir 
pas mus, tik pirmųjų vietų laimė
tojai, Ly. čempionai, kai tuo tar
pu kitų vietų laimėtojams turėtų 
būti įteiktos kitos dovanos, nes
varbu kelintą vietą jie laimėtų. 
Kalbant apie sportines dovanas, 
mano pasiūlymas būtų, ne pirmų
jų vietų laimėtojams tarpe kitų 
dovanų įteilcti, kad ir kiekvienam 
komandos žaidėjui užrašytą lietu
višką knygą, kurios vertė kiekvie
nam jaunuoliui, žiūrint iš lietu
viškojo kultūrinio taško, būtų 
daug vertingesnė negu mažos tau
relės gavimas.

Darydamas savo pasiūlas, aš 
kviečiu ir kitus Australijos lietu
vius, kuriems rūpi lietuviškojo 
sportinio gyvenimo geresnė veik
la, viešai pasisakyti įvairiais mums 
rūpimais sportiniais klausimais 
spaudoje, kad naujoji A.L.F.A.S. 
Valdyba ir paskiri sporto klubai 
galėtų tinkamai vadovauti mūsų 
sportiniam jaunimui.

Tik bendras mūsų visų darbas 
ir daromų klaidų išnagrinėjimas 
bei jų pataisymas, sustiprins lie
tuviškąjį sportinį gyenimą Aust
ralijoje ir pastatys lietuvio spor
tininko vardą garbingoje vietoje 
tarp vietinių australų ir svetim
taučių. A. Laukaiti*

SVARBU VISIEMS
LIET. SP. KLUBAMS

1957-jų metų Australijos Lietu
vių Sporto Šventės metu Geelon
ge Sporto Klubų austovų susirin
kime buvo nutarta pavesti Mel
bourne “Varpo” Valdybai parink
ti tris asmenis kandidatais į 1958 
m. A.L. Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Komitetą. Be to buvo nutarta 
šias pavardes pranešti sporto klu
bams, kurių Valdybos, išrinkusios 
vieną, jų manymu, tinkamiausj iš 
trijų siūlomų, praneštų Sp. Kl. 
Varpas Valdybai raštu. Kandida
tas, gavęs daugiausia balsų, bus 
paprašytas sudaryti naująjį Komi
tetą.

Pasitarus su visa eile melbour- 
niškių, žinomų sporto gyvenime 
Australijos lietuvių, Melbourne 
Lietuvių Sporto Klubo Varpas 
Valdyba siūlo šiuos tris kandida
tus:

1. Mykolą Katilių, 2. Vladą Bo- 
sikj ir 3. Kostą Jurgaiti.

Visų Sporto Klubų Valdybos 
maloniai prašomos pranešti Var
po Valdybai, adresu 295 
Hoddle St., Abbotsford N. 9. Vic., 
jų manymu, tinkamiausj asmen|.

1958 M. LIET. SPORTO
ŠVENTĖ

šiais metais Australijos Lietu
vių Sporto šventę organizuoja ir 
praveda Melbourno Lietuvių Spor
to Klubas VARPAS. Tokiu būdu 
iš visų Australijos vietovių spor
tuojantis lietuvių jaunimas sugu
žės j Melbourną, kur draugiškoje 
nuotaikoje jvyks įvairių sporto 
šakų varžybos, kad išaiškinus šiais 
metais geriausiai sportiškai pasi
ruošusi lietuvišką vienetą. Iki šiol 
įvykusiose lietuvių Sporto šventė
se būdavo akcentuojami įvairių 
vietovių sporto klubai ir paskuti
nėje šventėje net du klubai ats
tovavo Adelaidės lietuvius. Ma
nyčiau, kad ateityje to reikėtų 
vengti ir Australijos Lietuvių 
Sporto šventėje turėtų sportinin
kai atstovauti ne kurios nors vie
tovės sporto klubą, bet pačią vie
tovę. Gi vietovėje, kur egzistuoja 
net du lietuvių sporto klubai, tu
rėtų būti apsispręsta iš anksto, 
kuris atstovaus tą vietovę. O gal

kuris nors iš esamų klubų, ar abie
jų klubų sudaryta sportininkų 
rinktinė. Manau, kad šis klausi
mas artimiausiuose Sporto šven
tės rengėjų pasitarimuose bus tin
kamai išanalizuotas ir bus prieita 
logiškos išvados.

Australijos Lietuvių Sporto 
šventė nėra vien tik Australijos 
lietuvių, sportininkų reikalas, bet 
šitokia šventė turėtų žymiai dau
giau susidomėti ir kitos lietuviš
kos organizacijos bei paskiri tau
tiečiai. Šioji šventė ne tik kad 
išaiškina geriausiai pasiruošusius 
sportininkus, bet sudaro sąlygas 
lietuviškam jaunimui bendrauti 
savųjų tautiečių tarpe, besikal
bant savąją kalba, galvojant lie
tuviška dvasia, prisilaikant mūsų 
tautos papročių ir įsitikinimų.

Tokiu būdu ne tik sportinė ko
va bei įvairių sportinių žaidimų 
varžybos iškelia sporto švenčių 
reikšmę, bet ir tautinės kultūros 
puoselėjimas mums rodo, kad visi 
turi šiais sąskrydžiais susidomėti 
ir juos remti.

Iki šiol sportininkai visuomet 
jautė gilų mūsų tautiečių šio rei
kalo supratimą ir matė, kad lietu
viai nėra abejingi sportininkų 
darbui. Gražu ir malonu kad ir 
ALB Krašto Valdyba, suprasdama 
šio jaunimo sąjūdžio reikšmę, vi
sokeriopai jį rėmė, o taip pat ir 
atskirų vietovių ALB Apylinkių 
Valdybos ir įvairios organizacijos 
neatsisakydavo prisidėti prie šių 
švenčių rengimo. Tikiu, kad ir 
ateityje šis domėjimasis • sporti
ninkų šventėmis dar pagyvės ir 
tie, kurie nerasdavo nei laiko nei 
noro paremti savo gyvenamosios 
vietovės sportininkų veiklą, apsi
galvos ir jmatys reikalą įsitraukti 
į šj sąjūdį. Tikiu, kad šių metų 
Sporto išventę ypač parems visi 
Melbourno lietuviai.

L. Baltrūną*

Melbourne
VARPO KREPŠININKŲ 

LAIMĖJIMAI
Neperseniausiai pasibaigė Bu

siness House krepšinio sąjungos 
surengtas tradicinis vasaros tur
nyras, kuriame dalyvavo apie 50 
krepšinio komandų. Jau eilė metų, 
kaip Melb. lietuvių sportininkai

yra šios sąjungos narys ir be* per
traukos dalyvauja jos ruošiamose 
krepšinio rungtynėse. Varpo krep
šininkai žaidžia A (augščiausioj) 
klasėj ir šioje klasėje kašmet lai
ko vieną iš pirmaujančių vietų. 
Ir šiais metais vasaros turnyre 
Varpo krepšininkai, po visos eilės 
nuotaikingų rungtynių, iškopė į 
finalą ir čia susitiko su atkakliais 
ir kiek šiurkštokai žaidžiančiais 
Reliable krepšininkais.

šias rungtynes stebėjo gražus 
būrelis tautiečių, kurie savo va- 
liojimais bandė talkininkauti var- 
piėčiams. Po gražios ir atkaklios 
kovos, Varpo krepšininkai priver
tė savo oponentus kapituliuoti ir 
tokiu būdu tapo šių žaidynių nu
galėtojais.

Netrukus prasideda Viktorijos 
krepšinio pirmenybės, kur Varpo 
krepšininkai galėjo sudaryti ko
mandą vien tik iš lietuvių ir daly
vauti Varpo vardu. Išėjus dviem 
Varpo krepšininkam į Geelongo 
Vytj, nepavyko sudaryti pajėgios 
lietuvių komandos ir teko prašy
tis kelių australų pagelbos. Tokiu 
būdu, Viktorijos pirmenybes Var
pas žais mišrios sudėties.

STASYS DARGINAVIČIUS 
VĖL MELBOURNE

Ilgoką laiko tarpą Varpo krep
šininkai žaidė be Stasio Dargina- 
vičiaus, kuris buvo išvykęs į “bu
žą” naujos energijos pasi j ieškoti. 
Šiomis dienomis Darginavičius su
grįžo į Melbourną ir atrodo, kad 
įgavęs jėgų, vėl padės varpiečiams 
pildyti priešo krepšius.

Sydnėjuje
KOVAS — CHINESE CLUB 

39:31 (16:10)
Koviečiai krepšininkai šių metų 

žiemos krepšinio turnyre laimėjo 
trečias iš eilės rungtynes prieš la
bai judrią ir gerai žaidžiančią ki
niečių komandą. Nors būdami ir 
nelabai didelio ūgio, kiniečiai pa
rodė labai gražų tarpusavio susi- 
žaidimą ir ypatingai didelį greitį 
visą rungtynių- laiką. Kovo vyrai,

turėdami didesnį savo žaidėjų ūgį 
ir taktiškai parodydami gražų su- 
sižaidimą, įstengė, nors gana ir 
sunkiai, pralaužti kiniečių gerą 
zoninį dengimą, nors taškų san
tykis, jeigu būtų buvę išnaudo
tos visos galimybės ir “tikri” me
timai, būtų buvęs daug didesnis. 
Koviečių labai gerai sužaidė Vasa
ris, primesdamas kone pusę visų 
taškų. Gasiūnas, turėdamas šiuo 
metu tikrai gerą metimą, turėtų 
daugiau jį išnaudoti, nebijant mė
tymų, kas visai komandai tikrai 
bus daug naudingiau. Vienas iŠ 
pagrindinių koviečių klaidų, ku
rios greičiausiu laiku turėtų būti 
ištaisytos, yra: per mažas kovin
gumas ginant savąjį krepšį, per 
laisvas priešo žaidėjų dengimas 
ir nevisuomet puolėjų grįžimas į 
savo pozicijas gynime. Taškus pel
nė: Vasaris 18, Gasiūnas ir šutas 
po 6, Kriaucevičius 4, Laukaitis 
3, Baikauskas 2 ir Kazakaitis 0.

SUSIDOMĖJIMAS
BANKSTOWNO AIKŠTELE

Sydnėjiškis jaunimas, ypatin
gai gyveną netoli Bankstowno, 
kelia didelį susidomėjimą Sporti
nės aikštelės įrengimu prie Ban
kstowno Lietuvių Namų ir laukia 
kada bus pradėta patys pirmieji 
darbai. Bankstowno Liet. Namų 
vadovybei reiktų kuo greičiau su
sitarti su “Kovu” ir, padarius pa
grindinius planus, pradėti aikšte
lės įrengimo darbą, nes delsimas 
tikrai nieko gero neatneš, ypatin
gai jauniesiems sporto mėgėjams, 
kurie aikštelės įrengimo laukia su 
nekantrumu.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic. 
Tel. LB 4083.

a EUROPIETIS SPECIALISTAS 
į OPTIKAS
n Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 

akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
K šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
S (Priešais Melbourno Town Hali.)
S Centr. 1819
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BROWNEJONES LTD.
1, NORFOLK PLACE, 

LONDON W 2. ENGLAND.

Lietuviškas Skyrius
Tai ženklas firmos, kuri nekelia jokių abejonių. 

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI.
Prašykite mūsų kainoraščių ir smulkių informacijų.

— SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS —

■

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
&

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilsi 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.

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

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.
(3 min. nuo Narwee stotie*)

Priėmimo vai.: trečiad., ketvirt. ir sekmadieniais nuo 8-3 p.p.
Pranešu gerb. dovaninių pakietų siuntėjams, kad esu ga

vęs iš Inturist’o naujas instrukcijas, kaip įmuituoti siunti
niuose pokuojamas prekes. Kažkurioms svarbesnėms prekėms 
įmuitavimus čia patiekiu:

Čia sužymėtom muitų kainom siuntinių gavimų aš garan
tuoju. Už patarnavimų aš imu tik 2 svarus.

1. Vilnonių medž. kostiumams ir suknelėms 1 jardas nuo 9/5
2. Vilnonių medžiagų paltams >> >» 19/-
3. Gatava vilnonė suknelė < » »> 56/3
4. Gatava medvilnės suknelė n n 17/6
5. Vilnonis megstinis n n 10/4
6. Gatavi vyr. kostiumai >» 60/-
7. Įvairūs batai 1 pora nuo 15/-
8. Apatinių baltinių pora »> »» 3/6
9. Kojinių »> 2/6

10. Rankšluosčiai - 1/6

• Po to kai 1876 metais M. 
Bry*on laimėjo N.S.W. sunkumų 
kilnojimo pirmenybes, jis buvo 
sužadėtinės pasveikintas boksu į 
pašonę, kasi jam kainavo net du 
šonkaulius, kurie, šio “švelnaus” 
pasisveikinimo pasėkoje buvo su
laužyti.

• Olimpinis šuolio su kartimi 
čempionas pastorius Ričardsas, 
kuris kaip žinoma buvo pramin
tas “skrajojančiu pastoriumi”, 
pareiškė, kad jis iš aktyvaus spor
to pasitraukia ir daugiau jokiose 
pirmenybėse nedalyvaus.

DĖMESIO! DĖMESIO!
ATIDARYTA LIETUVIŠKA KIRPYKLA BANKSTOWNE

Moterų ir vyrų salonai. Moterų frizavimai, šalti Šukavimai, sti
lių kirpimai ir Lt
Lietuviški, europietiški, amerikoniški ir australiški stilių kirpi
mai. Darbas atliekamas pagal paskutines madas. Naudojami 
amerikoniški vaistai.

FRANK’S HAIRDRESSER SALON
(SAVININKAS PRANAS SAKALAUSKAS) 

PRIIMAMA UŽSAKYMAI TELEFONU. SKAMBINTI UY 6644 
380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN, IN ARCADE.

Ketvirtos durys nuo Woolworth’o.

Skyriai.
CABRAMATTA: 75A John St, Annabelle House (už pašto) 
antras augštas, 7 kamb. Valandos 12-5 p.p. šeštad. 8.30-1 v.p.p. 
NTWCASTLE: A. šernas, 115 Janet Str., Merewether, Tel.: 
MF 1653. Priėmimas nuo 7-9 p.p. kitu laiku susitarus.
ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valandos: kasdien 
nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30 vai. p.p.. Tel.: 
UJ 5727. Susitarus paima ir iš namų.
CANTERBURY: E. Stasys, 72 Canterbury Rd., priima visomis 
dienomis.

GEELONG: K. Zdanavičius, 19 Oxford St, Geelong East, pri
ima vakarais ir šeštadieniais, sekmadieniais.
BRISBANE: N. Stelmokas, 78 Moola Rd., Ashgrove, Brisbane, 
QId., priima kiekvienu metu.
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KOMĮ PįSTOCĖ
SYDNEJUS

STUDIJŲ VAKARAS SYDNĖJUJ
’ Pranešame, kad gegužės 10 die
ną, šeštadieni, 7 vai. vakaro įvyks 
“Studijų Vakaras” Milson’s Point 
salėje ir jam yra paruošta įdomi 
programa.

Vakaro tema: “Dirbtinas lie
tus”. Kalbėtojai: medikas, inžinie
rius, humanitaras, ekonomistas 
ir teisininkas. Bus progos išgirsti, 
kaip viena tema žmonės gali skir
tingai kalbėti ir žiūrėti taip, kad 
jų nuomonės nuo vieno taško iš
sisklaido į įvairias šalis.

Po šių diskusijų seks alutis, ša
kiai ir pan.

Vakaras yra atdaras ir kviečia
me dalyvauti visą Sydnėjaus vi
suomenę.

Sydnėjaus Studentų Valdyba

KERMOŠIUS
Plyta prie plytos, nors ir pa

lengva bet Bankstown’o namai au
ga. Yra ir stogas, ir grindų tru
pučiukas ir langai jau įdėti. 
Viskas dar greičiau eitų, jei
gu tik to pinigėlio daugiau būtų.

Tuo ir susirūpino Sydnėjaus 
jaunimo organizacijos. Reikia 
grindis įdėti, krepšinio aikštelę 
įrengti, kad jaunimas galėtų susi
spiesti ir vaikai po mokyklos tu
rėtų vietos kur pažaisti...

Todėl susirinko jaunimo orga
nizacijos ir nutarė suruošti lietu
višką “kermošių”. Sporto Klubas, 
skautai vyčiai, mariokai ir studen
tai nutarė bendrom jėgom ruošti 
šį “kermošių” ir visas pajamas 
skirti Bankstown’o namams.

Kermošius įvyks sekmadienį 18 
gegužės. Prasidės tuojau po pa
maldų Bankstown’e ir tęsis iki 
saulės nusileidimo, šitoks įvykis 
bus pirmas Sydnėjuje. čia bus 
įvairiausių pramogų, įdomių ir se
nimui ir jaunimui. Bus padaryta 
laimės ratas, rinkių mėtymas, lai
mės šulinys, įvairios loterijos ir 
visokios kitokios pramogos. Gali
ma bus pirkti dešrelių, pončkų ir 
baronkų. Taip pat matysite ir la
bai įdomią programą naujoj sce
noj, kuriai tik ką įdėjo grindis.

Jaunimas tikisi, kad šis įvykis 
smagiai praeis ir todėl kviečia vi
są visuomenę jame gausiai daly
vauti, nežiūrint koks oras bebū
tų.

R-a*.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad A. L. K. Kultū

ros D-jos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės mėn. 3 d. šeš
tadienį, Dulwich Hill parapijos 
salėje.

Gegužinės pamaldos prasideda 
5 ,30 vai. p. p. Po pamaldų Dr. 
Ivinskio paskaita ir susirinkimas. 
Po susirinkimo linksmas pobūvis: 
šokiai, dainos. Veiks bufetas su 
alučiu.

Nariams atvykimas būtinas, taip 
pat kviečiame skaitlingai dalyvauti 
svečius ir prijaučiančius.

A. L. K. Kultūros D-jos 
Valdyba

VISŲ TAUTYBIŲ BALIUS
š. m. gegužės mėn. 9 d. penkta

dienį, New Australian Cultural 
Association, Sydnėjaus Town Hall 
rengia visų tautybių KONCERTĄ- 
-BALIŲ. Debiutantės po vieną iš 
kiekvienos tautybės bus pristaty
tos Darbo ir Pramonės Ministrui 
ponui Holtui.

Programą išpildys įvairios tauty
bės. Šoks ir lietuvių Tautinių šo
kių Grupė, vadovaujama M. Osi- 
naitės.

Viena lietuvaitė debiutantė bus 
pristatyta ministeriui.

Bilietų kaina (su vakariene) 
25 šil. Bilietus galima iš anksto 
užsakyti pas p. A. Adomėną telefo
nu LM 4146.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
PAMALDOS

Gegužio 4 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

Išpažintys bus ne šeštadienį, 
bet penktadienį gegužio 2 d. Basa 
— Hills bažn. nuo 7 vaL, nes tai 
pirmasis mėnesio penktadienis.

GEGUŽIS — MARIJOS MĖNUO
Kviečiami visi tikintieji ypač 

šiais Marijos Šiluvoj (350 m.) ir 
Lourde (100 m.) apsireiškimų su
kaktuviniais metais bažnyčiose ir 
namuose pagarbinti švenčiausią 
Mariją.

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, gegužio 13 d., kurioje 
prieš 7 metus Lietuva ir visi pa
saulio lietuviai paaukoti Nekal
čiausiajai Marijos širdžiai, yra 
švenčiama kaip viso pasaulio lie
tuvių maldos ir atgailos diena už 
Lietuvos laisvę ir pasaulio taiką.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Pirmos gegužinės pamaldos (1 

d.) Bass — Hills lietuvių koloni
joj — 74 Horton St. (pas p. Mic
kus) 7 vai. vakare, kur ir šiais 
metais jos bus giedamos per visą 
mėnesį.

Gegužės 3 d.—šeštadienį 5,30 v. 
vakare Dulwich Hill parapijos 
bažn. — prieš Kat. Kult. D-jos 
susirinkimą.

Gegužės 4 d. — sekmadienį 
Cabramattos lietuviams — tos pa
rapijos bažn. 5 vai. po pietų.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Pagerbti ir paminėti savo gy

vąsias ir gyrusias motinas ir šiais 
metais planuoja ir ruošiasi lietu
viškasis mūsų jaunimas: ateiti
ninkai ir skautai.

Gegužio 11 d. — sekmadienį 12 
vai. Camperdowne pamaldos už 
motinas ir bendra Komunija, o 
po jų salėje nuoširdus jaunųjų pa
garbos pareiškimas motinai gyvu 
žodžiu — ypač savo dainomis ir 
kita menine programa. K.P.B.

MELBOURNAS
PARENGIAMOJI KLASĖ PRIE 

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MELBOURNE

Melbourno Lituanistiniai Kur
sai su žurnalistine klase šiuo me
tu turi 24 lankytojus. Balandžio 
mėn. 20 d. prie kursų pradeda 
veikti parengiamoji klasė, į kurią 
priimami mokiniai, kurie nėra 
dar pasiruošę lituanistiniams kur
sams. Kas norėtų šią parengia
mąją klasę lankyti, kreipiasi va
karais telefonu JW 3589 į komi
teto pirmininkę E. žižienę arba 
šeštadienio rytą į kursų vedėją A. 
Zubrą telefonu JW 6801.

A.S.S. 3-ČIOJI AKADEMINĖ 
STOVYKLA

Melbourno skautai akademikai 
ir šiais metais suruošė stovyklą: 
ji įvyko kovo mėn. 11-13 dienomis 
ir joje dalyvavo apie 50 asmenų. 
Buvo atvykusių skautų iš Sydnė
jaus, Adelaidės ir Geelongo. Sto
vyklai vadovavo senj. A. Žilins
kas. Stovyklauta Mt. Evelyn Vic
torian Fitness Council.

Stovykloje šeštadienį kun. dr. 
Bačinskas laikė paskaitą tema: 
“Kas yra žmogus?” Sekmadienį 
jis atlaikė šv. Mišias, po ko Arū
nas Staugaitis pravedė diskusijas 
apie jaunimo uždavinius, šeštadie
nio vakarą buvo rodomas filmas. 
Po filmo sekė vaidinimas “Nusi
gyvenusių inteligentų balius 
Laisvalaikiu buvo žaidžiami įvai
rūs sportiniai žaidimai.

A.K.

IŠRINKTAS MOKYKLOS TĖVŲ 
KOMITETAS GEELONGE

Prieš kurį laiką mokyklinio am
žiaus lietuvių vaikų tėvai išrinko 
į tėvų ’komitetą ponią Zelinkevi- 

čienę, p. Salduką ir p. Volodką. 
Komitetas pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: p. Volodka — pirminin
kas, p. Zelinkevičienė — sekreto
rė ir p. Saldukas — iždininkas.

Pakviestos mokytojos — p. Nor
mantienė ir p. Normantaitė pra
dėjo savaitgalio mokykloje moky
tojauti. Pamokos vyksta Lietuvių 
salėje kas šeštadienį nuo 10-12 
vai. ryto. Lanko apie 30 vaikučių.

Geelonge pradėjo veikti ir Li
tuanistiniai Kursai jaunimui kas 
šeštadienį nuo 3-5 vai. po pietų. 
Lituanistiniai Kursai numatomi 
praplėsti, jei bus daugiau pasto
viai juos lankančių klausytojų.

Užsirašyti į kursus galima pas 
p. Normantienę, 35-37 Malcolm 
St., Nth. Geelong.

PRANEŠIMAS 
CANBERROS LIETUVIAMS
š.m. gegužės mėn. 4 d. 3.30 v. 

po pietų “University Colledge” 
salėje, Civike, rengiamas MOTI
NOS DIENOS minėjimas, į kurį 
kviečiami visi tautiečiai.

Po minėjimo arbatėlė. Kas ga
li, prašome atsinešti užkandėlių.

Canberros Apyl. Valdyba

Pajieškojimai
★ Zuzana Limanticnė iš Vene- 

cuelos ieško savo seserų, kurios 
buvo ištekėjusios: viena už avia
cijos karininko Juozo Vaičio, kita 
už mokytojo Petro Pupio Kybar- 
tuse; trečia už ūkininko Liudvi
ko Taujenio. Mažeikių apskr. Jei 
minėti giminės yra Australijoj, 
rašyti atsiliepimą per Vera Pilec- 
kas, Avenida Roscio Nr. 15, E-do 
Miranda, Los Teques, Venezuela, 
— ji perduos žinias p. Z. Liman- 
tienei.

GEELONGO IR APYLINKIŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI
š. m. gegužė* mėn. 10 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vak.

Tėvų Komitetas ABERDEEN HOUSE jaukioje salėje ruošia

VAKARĄ — BALIŲ
Šitą linksmą subatvakarį paįvairins baliaus karalienės rinkimai, gė
lių valsas, loterija ir kiti netikėtumai. Savaime aišku — veiks bufe
tas, taip kad neliksite išalkę bei ištroškę. Gros geras orkestras.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI.
RENGĖJAI.

BANKSTOWN‘AS ŠOKA
Po ilgesnės pertraukos š.m. gegužės 10 d. 7 vai. vak.

PROTESTANT HALL SALĖJE 
ALB BANKSTOWNO APYL. V-BA RUOŠIA 

ŠOKIŲ IR LINKSMYBIŲ

V A K A R A I
Geras orkestras gerai gros,
Geras bufetas gerai vaišins, 

Geri svečiai gerai linksminsis.
{ėjimas —- 8 šilingai.

Pelnas skiriamas baigiamiems statyti Bankstowno Liet. Namams. 
DRAUGIŠKAS PATARIMAS: Nesivėluok, nes gali likti už durų.

RENGĖJAI

$ DĖMESIO! |

| MURRAY’S į 

§ Health Food Stores
&j 91 DARLINGHURST ROAD, KINGS CROSS, £
E ‘ SYDNEY, N.S.W. TELEF.: FA 5195 §

H Maloniai pranešame, kad MUITŲ KAINOS NEPASIKEITĖ |
S dėl siuntinių, siunčiamų į SSR ir Baltijos kraštus. S
N MUITAS už vilną, dirbtinį šilką, nyloną, medvilnę ir t.t, N
N 50% už mokėtą kainą. K
IŠ Dėl tikrų informacijų prašau skambinti (telef.: FA 5195) 
Gj MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, kuris yra oficialus K 
ln agentas, pasiruošęs patarnauti ir patarti Jums. h

ATIDARYTA 
BANKSTOWNO 

MOKYKLA
Praeitą sekmadienį, t.y. šio 

mėn. 20 dieną Bankstowno Lietu
vių Namuose buvo iškilmingai 
pradėti naujieji mokslo metai sa
vaitgalio lietuvių mokykloje. Po 
įprastinių Bankstowno lietuvių 
pamaldų, kurias atlaikė kun. P. 
Butkus, Bankstowno lietuvių vai
kučiai su savo tėvais susirinko į 
Lietuvių Namus. Nors savieji na
mai dar nėra galutinai baigti, ta
čiau mokyklai vietos jau pakanka. 
Abi grupės pilniausiai galės tal- 
pintis. nes jau užbaigtas vienas 
kambarys, pirmajam skyriui, o 
antroji grupė galės mokintis sce
noje. Salėn jau taip pat sudėta 
langai ir durys. Tetrūksta tik 
grindų, kas, atrodo, netrukus bus 
taip pat atlikta.

Mokslo metų pradžią atidarė 
mokyklos vedėjas p. Genys, ne
nuilstamas ir energijos kupinas 
Bankstowno kultūrininkas. Po. jo 
dar kalbėjo Krašto Valdybos švie
timo ir Kultūros reikalų vadovas, 
Bankstowno apylinkės atstovas, 
Tėvų Komiteto pirmininkas ir 
Cabramattos apyl. pirmininkas.

Po kalbų buvo deklamacijos, at
liktos mažųjų. Po to, visi nusifo
tografavo ir, surašius vaikus, su
giedojo Lietuvos Himną.

Reikia tikrai džiaugtis, kad jau 
pirmąją dieną susirinko apie pus
šimtis vaikučių. Jsidėmėtina ir 
tai, kad Bankstowno kultūrinin
kai artimiausiu laiku tikisi atida
ryti ir lituanistinius kursus, o šio 
amžiaus jaunuolių Bankstowne 
tikrai netrūksta.

Mokyklos vedėjas pareiškė tvir
tą viltį, kad šiais metais Banks
towno mokyklą lankys ir Cabra
mattos bei kitų artimų apylinkių 
lietuviukai.

Mokykla veiks sekmadieniais 
tuoj po lietuvių pamaldų Banks
towne.

Dalyvavę*

ATSIŠAUKIMAS
BROLIAI SKAUTAI, TĖVAI IR

Lietuvos skautai, netekę Tėvy
nės, atsidūrė sunkiose sąlygose, 
tačiau jie nepalūžo, o visas su
tiktas kliūtis sėkmingai šalina.

Skautų obalsis — “Dievui, Tė
vynei ir Artimui” — kas kartą 
daugiau uždega jaunų Lietuvos 
sūnų ir dukterų širdis, kurie pa
pildo mūsų organizacijos eiles. O 
tatai yra mums visiems didžiau
sias atpildas ir pasitenkinimas, 
nes žinome, kad taip tarnaujama 
savo tėvynės išlaisvinimui ir žmo
nijos tobulėjimui.

Atsidūrę Australijoj, mes susi
dūrėme su gana sunkiais klausi
mais, kurių daugumą jau esame 
išsprendę, tačiau dalis dar prašo
si išsprendžiama.

Labai sunku yra rasti tinkamą 
skautų stovyklavietę Australijoj. 
Vandens stoka ir gaisrų pavojai 
yra rimtos kliūtys, kurias net ir 
skautams sunku nugalėti. Gražes
nės ir patogios stoyklavietėms 
vietos dažniausia yra privačių fer
merių nuosavybė, kurie, bijodami 
gaisrų, nieko neįsileidžia į miškus. 
Kitos vietos yra neprieinamos dėl 
didelių nuotolių arba dėl nebuvi
mo vandens.

Tuo būdu gyvas reikalas verčia 
ieškoti savo nuosavų stovyklavie
čių. Jau keli metai kaip mūsų 
skautai dairosi tinkamos vietos 
stovyklauti. Buvo apžiūrėta kele
tas vietovių, bet jos neatatiko 
reikalavimų.

Tik šiais metais Velykų atos-

Mieliem*

Martinai ir Mikui APYNIAMS, p.p. VIDŽIŪNUI ir ANTA- 
NAIČIAMS, mirus jų motinai, žmonai ir uošvei, gilią užuo
jautą reiškia

S.A. KAZLAUSKAI
Chicago, U.S.A.

♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A <■*-★★★★★★★★★★★★★★■*

PADĖKA

Mano mylimai žmonai ZITAI mirus, kun. Pr. Vaseriui už tartą 
jautrų atsisveikinimo žodį, Geelongo ir Melbourno sportininkams, 
draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems laidotuvėse, o taip pat 
ir tiems, kurie skausmo valandą mane užjautė, reiškiu nuoširdžią 
padėką.

ANTANAS KALADĖ

K A R T J N’ S
Bargain Centre

DAKING HOUSE, RAWSON PLACE, 3 aukštas, SYDNĖJUS 
įėjimas tarp “Lowes” ir Rural Banko (priešais centrinę stotį) 

BETARPIŠKAI NUO URMININKO PAS JUS!
54 inč. JAPARA 10/11 
suspausta medžiaga
54 inč. DAMAST-BAL- 
TA kontinentalinė med
žiaga 12/11
56 inč. MĖLYNA FLA
NELĖ, SIDABRINIAI 
PILKA, žalia ir juoda 17/11 
63 inč. PAKLODŽIŲ ME
DŽIAGA U/B 3/11

VISKAS GARANTUOTA. 
NEPASITENKINUS GRĄŽINAMI PINIGAI. 
Rašyk ir gausi lay-bay. Pridėk pašto ženklą. 

Gaila — nesiunčiam apdėtu mokesčiu.
Telefonas: MA 5784 šeštadieniais uždaryta.

VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS
(VENETIAN BLINDS) f

VOKIŠKI [PILAI, KALDROS, LOVOS SKALBINIAI IR Už- Ž 
VALKALAI EUROPIETIŠKŲ IŠMIERŲ — GALIMA GAUTI Ą 

187 MIMOSA RD., GREENACRE £
TELEFONAS UY 1998 Z

M. KISLINGER
Prekės ir pavyzdžiai pristatomi mašina j namus arba paštu. 

Mes kalbame: lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, ukrainų ir 
anglų kalbomis.

IŠPARDAVIMAS:
PŪKINIŲ PATALŲ IR PAGALVIŲ 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS:
PATALAI ...........................  £ 15 iki £ 22

PAGALVES .................... £ 3-15.0 — £ 5.
Maloniai prašome pranešti savo pažįstamiems ir draugams.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St, Zetland, 
Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120).
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SKAUTŲ BIČIULIAI!
togų metu buvo suruošta 3 dienų 
stovykla Inglebourne kaip tik to
je vietoje, kuri buvo siūloma pirk
ti. Visi stovyklautojai ir daugelis 
tėvų, kurie lankėsi ir matė tą sto
vyklavietę, pripažino ją tinkama 
esant lietuvių skautams. Stovyk
la turi 7į akro žemės. Gražus ak
menuotas miškas daro šią vietovę 
tikrai įdomia; yra pakankamai 
vietos įruošti didelę stovyklą. 
Vandentekio vanduo yra čia pat 
sklype, o už 15 min. kelio yra ir 
tinkama maudymuisi upė.

Ši vieta yra tik 20-25 mylios 
nuo Sydnėjaus Centro, tuo būdu 
sklypas tinka ir kitiems lietuviš
kiems subuvimams ir gegužinėms. 
w Pirmoji sklypo kaina buvo 1100 
svarų, bet po ilgų derybų pavyko 
nusiderėti net iki £ 750.

Sydnėjaus “Aušros” Tunto šta
bas, dalyvaujant tuntininkui Ki- 
šonui, kapelionui kun. Butkui ir 
skautų Tėvų Komiteto pirm. sktn. 
Mauragiui nutarė dėti visas pas
tangas tą stovyklavietę įsigyti.

Todėl šia proga nuoširdžiai pra
šome skautų tėvus ir bičiulius sa
vo duosnia lietuviška ranka padė
ti mums įsigyti numatytą stovyk
lavietę.

Sydnėjaus Lietuvių Skautų 
“Aušros” Tuntas

★ Skatikui, gyv. Australijoj, yra

laiškas “M.P.” administracijoj.

56 inč. VILNONĖ FLA
NELĖ butelio pilkumo, 
žalia, pilka, ruda ir kara
liško vyno spalvoj 15/11

36 inč. GĖLĖTA FLANE
LĖ taip pat klėtkuota 3/11
36 inč. VELVET COR
DUROY visos spalvos 7/11

6


	1958-04-28-MUSU-PASTOGE_0001
	1958-04-28-MUSU-PASTOGE_0002
	1958-04-28-MUSU-PASTOGE_0003
	1958-04-28-MUSU-PASTOGE_0004
	1958-04-28-MUSU-PASTOGE_0005
	1958-04-28-MUSU-PASTOGE_0006

