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AR NE PERDAUG 
ORGANIZACIJŲ?

Sydnėjuje mes turime 3 A.L. 
B-nės apylinkes ir dar apie 25 
kitas įvairias organizacijas, drau
gijas- ir klubus. Vien tik tų visų 
atskirų padalinių valdomiesiems 
organams sudaryti reikia apie 170 
asmenų.

Ir apylinkių, ir organizacijų 
įsteigimo iniciatoriai turėjo gerus 
norus, bet per didelis išsibarsty
mas nepateisino dėtų vilčių. Syd- 
nėjaus lietuvių kolonija yra per 
maža ir pasireiškiančios negero
vės dėl susiskaldymo verčia mus 
pasvarstyti, ar nereikėtų vėl grįž
ti prie didesnių organizacinių vie
netų sudarymo.

Atskirų apylinkių dėka, Syd
nėjuje atsirado 2 namai, nors vi
sai užtektų ir vienų namų. Rei
kėjo nemaža pastangų, kol su
rinkta tiems namams per 8.000 
svarų, bet dar reikės surinkti 
antra tiek tų namų galutinam 
užbaigimui.

Yra nemaža organizacijų, ku
rių tikslai nėra platūs, o greičiau 
riboti, jų narių skaičius mažas. 
Kai kurios organizacijos dirba 
lygiai tų patį arba analoginį vie
na kitai darbą, tačiau kiekviena 
iš jų, norėdama pateisinti savo 
egzistenciją, stengiasi išeiti į vi
suomenę, ruošdama iškilas, dary
dama minėjimus ar viešus pobū
vius. Tokių negausių organizaci
jų ruošiami parengimai esti silp
noki, šabloniški, nepatrauklūs, ir 
dalyvių skaičius vis kaskart ma
žėja. Negalima visuomenės kal
tinti dėl nedalyvavimo visų or
ganizacijų dažnuose parengimuo
se, nes ne tik dėl didelių išlaidų, 
bet ir fiziniai tatai neįmanoma 
atlikti.

Nors ir iš anksto sudaroma pa
rengimų planas, tačiau dėl orga
nizacijų gausumo vistiek tų pa
rengimų laikas dažnai susikerta. 
Ir kiek tada būna nepasitenkini
mo, nesantaikos ir nuostolių bai
mės, kai tą pačią dieną įvyksta

TARYBINIO BLOKO 
PASTANGOS SUSICEMENTU0T1
Iš Varšuvos mus pasiekė du 

juokai, nušviečiantieji padėtį 
Lenkijoje. Viename jų šitaip sa
koma: Susitinka du draugai. Pir
masis klausia: “Kaip sekasi?”

Antrasis atsako: “Geriau”.
Pirmasis teiraujasi nustebęs: 

“Kaip tai geriau?”.
Antrasis paaiškina: “Geriau 

nekalbėti... ”
Antrasis juokas dar švelnesnis. 

Varšuvoje kalbama, kad Gomul
ka, atėjęs į valdžią, viešai pasa
kė tai, ką galvojo kiekvienas Len
kijos pilietis, šiandien Lenkijoje 
padėtis tiek sušvelnėjusi, kad 
kiekvienas pilietis turi teisę vie
šai pasakyti, ką jis galvoja, tik 
vienas Gomulka negali...

Chruščiovui vėl susipykus su 
Tito ir žodžius parėmus darbais 
— sušaudžius Nagy ir daugelį ki
tų vengrų, Vakarai domėjosi, 
kaip elgsis Gomulka, kuris savo 
metu aiškiai palaikė Tito ir aukš
tu tonu pabrėžė Lenkijos pasiry
žimą eiti į socializmą lenkišku 
keliu.

Vakarus buvo pasiekusios ži
nios, kad Gomulka protestavęs 
prieš Nagy nužudymą. Paskui at
bangavo Gomulkos per radiją 
Gdynėje jūros dienos šventės pro
ga pasakytoji kalba, kurioje jis, 

net keli pobūviai? Norint būti lo
jaliu abiem organizacijom, tenka 
arba visai į tokius pobūvius nei
ti, ar tą patį vakarą aplakstyti 
kelis parengimus.

Nemaža būna vargo, kai priar
tėja metiniai susirinkimai valdy
boms rinkti. Labai dažnai ben
druomenės apylinkių šaukiami 
metiniai susirinkimai iš pirmo 
karto neįvyksta ir, tik gailiai ape
liavus į tautiečių sąžinę ir pri
minus jų tautinę pareigą, antras 
susirinkimas esti kiek gausesnis.

Jau ir dabar yra Sydnėjuje 
tendencijos, susijungus kelioms 
organizacijoms, ruošti drauge pa
rengimus, kurie būna turininges
ni ir gausesni, čia paminėtinas 
nesenai įvykęs “šviesos” ir Stu
dentų D-jos bendromis jėgomis 
suruoštas boheminis vakaras, ku
ris sutraukė gausų jaunimo būrį 
ir paliko malonų įspūdį visiems 
to vakaro dalyviams.

Visuomeninė veikla nenukei^- 
tėtų, bet priešingai — dar su
stiprėtų, jeigu esamų organizaci
jų skaičius sumažėtų bent per pu
sę. Ar nevertėtų jau dabar, apy
linkių vadovybėms susiėjus į 
draugę, pasvarstyti susijungimo 
galimybes ir tą klausimą patiek
ti per kitų metų apylinkių susi
rinkimus? Tą patį turėtų padaryti 
ir kitos organizacijos, kurių su
sijungimas su analogiškomis or
ganizacijomis jas tik sustiprintų. 
Tuomet pagausėtų jų narių skai
čius ir, be abejo, jų veikla žy
miai pagyvėtų. Be to, susijungus 
į didesnius vienetus, palaisvėtų 
gerokas skaičius kultūrininkų, 
galinčių ir norinčių dirbti visuo
meninį darbą, kurių dėl išsiskai
dymo šiandien mums tikrai trūks
ta.

Juo greičiau susijungsime, juo 
labiau pasitarnausime mūsų ben
druomenės reikalams.

R. VENCLOVAS

kaip Pilotas, nusiplovė rankas, 
pareikšdamas, kad Vengrijos vi
daus reikalai neliečia jo... Lon- i 
dono lenkai, anksčiau simpatiza- ■ 
vę Gomulkai, pradėjo šnekėti, kad 
jis kalbėjęs ne lenkiškai, bet ru
siškai. Tokie spėliojimai, tur būt, I 
ne be pagrindo, nes visiems ži- j 
noma, kad rusai mėgstu paruošti ■ 
kalbėtojams ištisus tekstus.

Kaip ten bebūtų šiandieną, sa- Į 
komą, Lenkijoje Gomulka palai-J 
komas ne tik savo artimųjų sim- Į 
patikų, bet ir antikomunistinės 
visuomenės. Jie gerai žino, kad, I 
Gomulkai kritus, jį pakeistų so
vietinė karinė diktatūra. Dėl to 
nėra ko stebėtis, jei jis prisideri
no prie Maskvos — Pekino lini
jos, Maskvos ginče su Tito atsis
todamas socialistinio bloko pusė
je. Lenkijos geografinė padėtis 
paraližuoja Gomulkos liežuvį ir 
veiksmus ■— Lenkija iš visų pusių 
apsupta komunistinių valstybių.

Vienoje savo paskutiniųjų kal
bų Chruščiovas vėl neužmiršo 
prisiminti Jugoslavijos politinių 
vadovų, išvadindamas juos ban
ditais. Tai rodo, kaip giliai Krem
liaus valdovas pergyveno pulki
ninko Nasserio ir maršalo Tito 
pasitarimus. Spėjama, kad Chruš
čiovas tyčia pasakė tą kalbą, kai

PRASIDĖJO POLITINIS ATOSLŪGIS
KOKIĄ STAIGMENĄ VĖL IŠKRĖS CHRUŠČIOVAS PO PA

SIMATYMO SU KINIJOS DIKTATORIUM MAO? JO PASIŪLY
MAS — ĮNEŠTI ART. IR VID. RYTŲ KLAUSIMĄ į UNO VISU
MOS SUSIRINKIMĄ NIEKO NENUSTEBINO. AMERIKA Iš' SA
VO PUSĖS SIŪLO TAME SUSIRINKIME PIRMIAUSIA SVARS
TYTI LIBANO SKUNDĄ PRIEŠ JUNGT. ARABŲ RESPUBLI
KOS KIŠIMĄSI. IZRAELIS MOBILIZUOJASI IR STIPRINASI 
JORDANO PASIENY. NAUJOJI IRAKO VYRIAUSYBĖ JAU
PRIPAŽINTA.

Daniausiai pasauly būna pripa
žįstama faktinoji politinė padėtis, 
ypač kai bijomasi visuotino karo. 
Šį kartą toji istorinė tiesa ir vėl 
pasitvirtino: pirmasis sovietų
įkarštis ir Naserio agresyvumas, 
kai amerikiečiai ir britai iškėlė 
savo karinius dalinius į Art. Ry
tus, atrodo, pradeda atšalti.

Tačiau amerikiečių padėtis Li
bane ir britų — Jordane yra ne
tikra, ir jų buvimas ten, greičiau
sia, neilgas. Ateinančios žinios 
rodo, kad Jordane karalius Hu
seinas labai sunkiai laikosi prieš 
saviškių spaudimą, o Libane buvo 
išrinktas prezidentu gen. Fuad 
Chehab, kuris, nors ir yra krikš
čionis, tačiau turės paklusti par
lamentui, kurio pirmininku visada 
būna islamo tikėjimo žmogus.

Renkant prezidentą, gen. Che
hab kandidatūrą rėmė ir kaikurie 
islamo sukilėliai. Tatai rodo, kad 
jis nebus visapusiškai Vakarams 
atsidavęs, o greičiausia jieškos 
vidurio kelių. Jau dabar sklinda 
gandai, kad naujasis prezidentas 
pradėsiąs savo kadenciją šio mėn. 
22 d. reikalavimu amerikiečių da
liniams pasitraukti iš Libano, nes 
šią alternatyvą jis pažadėjęs is- 

pulkininkas buvo susitikęs su 
maršalu, norėdamas įspėti Nasse- 
rą nepakliūti į maršalo voratink
lį.

Chruščiovui reikia įtikinančių 
laimėjimų užsienyje. Jam reikia 
pabrėžti ir patvirtinti savo vaid
menį kaip vado, stovinčio viso pa
saulio komunistinio bloko prieky
je. Jei “neutraliųjų” valstybių 
tarpe mažėtų Rusijos įtaka, 
Chruščiovas galėtų smarkiai nu
kentėti namie, kur ideologiniai 
ginčai eina iki “peilių”. Ieškoda
ma pasisekimo, Rusija, ilgai išsi
sukinėjusi, sutiko net siųsti savo 
delegatus į Ženevos atominių eks
pertų konferenciją.

Nėra abejonės, kad Mao Tse- 
tungas labai primygtinai nurodi
nėja Chruščiovui, kaip laikytis 
užsienio reikalais. Chruščiovo 
kartūs žodžiai prieš Tito sutapo 
su dar kartesniais Pekino žod
žiais. Kinų “Jen Jin Minh Pao” 
(Liaudies dienraštis) pavadino 
Titą nykštuku, bejėgiškai spjau
dančiu viršun į milžino veidą, ku
rio seilės krintančios atgal ant 
jo paties...

Dėl Kinijos vienas dalykas ypač 
įdomus. Tito, atsakydamas kinie
čių milžinui, nepagailėjo savo 
spaudoje karčių žodžių, paaiškin
damas savo pažiūras į socializmą 
ir apkaltindamas Kiniją karo 
kurstymu — rengimusi karinėms 
avantiūroms. Kinijos spauda at
sakė ir sumaišė su dulkėmis jai 
nepatikusius Tito teigimus, išsky
rus aukščiau- paminėtąjį. Tokiu 
būdu pasitvirtintų Japonijos slap
tosios žvalgybos paskelbtieji pra
nešimai apie Kinijoje vykstančius 
labai rimtus pasirengimus kari
nei ekskursijai Azijoje, kurios 
tikslas — išstumti amerikiečius 
iš Pacifiko.

lamiškajai krašto gyventojų da
liai, kurią sudaro apie 50%. Nau
jąją Irako vyriausybę pripažino 
ir Vakarai. Atseit, įvykusį faktą, 
nors jis buvo ir nežmoniškai kru
vinas, pripažino tie, kurie tik dėl 
jo savo kariuomenės dalinius 
siuntė į Art. Rytus, šitai rodo j 
aiškų vakariečių pralaimėjimą ta- • 
me r egi j one.

Suprantama, čia klaidinga yra 1 
taip pat ir tų nuomonė, kurie ■ 
sako, kad laimėjo Sov. Sąjunga. 
Arabų jungimasis į vienalytę 1 
valstybę sovietams tik tol paran-1 
kus, kol jie gali čia žuvauti 
drumstame vandenyje h’ visu bal- I 
su pūsti į savo propogandos vamz-Į 
dį. Tačiau yra visiškai aišku, kad t 
sujungti arabai ir vadovaujami j 
nacionalistinių vyriausybių atei
tyje, kai jie išsilaisvins iš išnau
dojimo ir patys taps ponais savo 
naftos turtinguose laukuose, jiė 
jieškos tikrų draugų ne kur ki
tur, o tik Vakaruose. Gal tik dėl
to Egipto valdovas pulk. Naseris 
paskutinę savaitę visiškai paten
kintas tyli, nes jis mato, kad 
Vid. Rytų problemos rutuliojasi 
jam, o ne kam kitam, palankia 
kryptimi.

Chruščiovas, grįžęs po pasima

MIN. LOZORAIČIO 
PROTESTAS

Ryšium su sovietų sukelta Vi
duriniųjų Rytų krize Lietuvos 
Diplomatijos šefas Min. S. Lozo
raitis yra pasiuntęs Jungtinių 
Tautų organizacijos generaliniam 
sekretoriui D. Hammarskjoeld’ui 
šitokį raštą:

“Kadangi Sovietų Sąjungos vy
riausybė pasisakė prieš pasiunti
mą Jungtinių Valstybių kariuo
menės į Libaną ir Didžiosios Bri
tanijos kariuomenės į Jordaną, 
turiu garbės priminti Jungtinių 
Tautų Organizacijai, kad sovietų 
vyriausybei neleistina reikšti tokį 
nusistatymą, nes ji yra nusikaltu
si brutališkais ir nuolatiniais 
tarptautinės teisės ir Jungtinių 
Tautų statuto pažeidimais. Mask
vos vyriausybė tebelaiko Lietuvą 
neteisėtoj karinėj okupacijoj, ku
ri yra sovietų kariuomenės įsi
veržimo į mano kraštą pasekmė. 
Toji vyriausybė yra taip pat nu
sikaltusi tokiais pat agresijos ir 
smurto aktais prieš kitas Centro 
ir Rytų Europos valstybes, su

H

Palangoj vasarotojų daug ir 
įvairiausių tautybių, dauguma ne 
iš Lietuvos, o iš net gana tolimų 
Rusijos vietų. Daugumas yra at
vykę su vadinamais kelialapiais, 
kuriuos išduoda profesinės sąjun
gos, bet yra ir privačiai atvyku
sių. Su kelialapiais atvykusieji 
gyvena sanatorijose, o privati
ninkai pas privatininkus, tai yra 
privačiuose namuose nuomoda- 
miesi sau kambarius, arba daž
niausia tik lovas bendruose kam
bariuose. Lovos nuoma — apie 
7 rublius už naktį. Maisto kainos 
tokios pačios, kaip ir kituose Lie
tuvos miestuose, tik jo čia dau

INTERNACIONALAS” PALANGOJ

tymo su raud. Kinijos diktato
rium, staiga pasiūlė Vakarams 
susitikti su vyriausybių galvomis 
UNO plenumo posėdyje. Atrodo, 
kad daugiakalbis sovietų valdo
vas šiuo būdu ne tik nori pade
monstruoti pasauliui apie savo 
taikius norus, bet stengsis suda
ryti sau palankią nemažą audi
torijos dalį. Savaime supranta
ma, kad šiuo akimirksniu, kai dėl 
tariamos agre*os kaltinama 
Amerika ir D. Britanija, UNO 
plenumo posėdy Chruščiovas ras 
daugelio Azijos, Afrikos, o gal 
net ir Pietų Amerikos valstybių 
pritarimo. Tik šis motyvas, atro
do, ir paragino jį padaryti pas
tarąjį pasiūlymą. Saugumo Tary
bą, kaip viršūnių pasimatymo 
vietą, jis atmetė motyvuodamas, 
kad ji esanti Amerikos įrankiu. 
Atrodo, kad čia jam nepatinka 
Nacionalinės Kinijos atstovas, 
kadangi komunistinė Kinija UNO 
yra visiškai neatstovaujama.

Iš Tol. Rytų vis dėlto praneša
ma, kad šitame regijone po minė
tųjų Chruščiovo ir Mao- pasitari
mų reikia laukti staigmenų. Gen. 
čiankaišekas Formozoje būgštau
ja, kad abudu sąmokslininkai esą 
susitarę pulti salą. Amerika pa
siskubino pastiprinti savo įgulas 
Formozoje.

Ateinančią savaitę reikia laukti 
naujų politinių netikėtumų, nes, 
kaip žinome, komunistinė mašina 
daro įvairiausius bandymus, kad 
be karo, kurio ji bijo, laimėtų te
ritorijas arba bent suskaldytų Va
karų vieningumą.

naikindama jų nepriklausomybę 
bei laisvę.

Tokiu būdu Maskvos vyriausy
bė neturi nei teisinio, nei mora
linio pagrindo priešintis akcijai, 
kurią Jungtinės Valstybės ir Did
žioji Britanija vykdo dviejų Vi
duriniųjų Rytų valstybių nepri
klausomybei apsaugoti, tų valsty
bių teisėtų vyriausybių įsakmiu 
prašymu ir atitinkamai teisės 
nuostatams. Be to, sovietų vyriau
sybės laikysena šiuo klausimu dar 
kartą aiškiai parodo visišką tarp
tautinės teisės ir tautų teisės pa
nieką, kuri yra tiek primestos 
Lietuvai priespaudos, tiek Sovie
tų Sąjungos bendrosios politikos 
pagrinde.

Viduriniųjų Rytų įvykiai yra 
naujas įrodymas, kad kovai su ta 
politika, be kitų priemonių, rei
kia, kad Jungtinės Tautos keltų 
savo balsą ne tik už Sovietų Są
jungos grąsomas valstybes, bet 
taip pat už tų valstybių nepri
klausomybės atstatymą, kurios, 
kaip Lietuva, jau yra sovietų pa
vergtos.” 

giau ir įvairesnio esama sezono 
metu. Tarp įvairių tautybių va
sarotojų gausingiausi žydai, irgi 
daugiausia atvykę iš toli.

Iš publikos reikalaujama lai
kytis “padoriai”, tai yra, nebe
leidžiama miestelio gatvėmis vai
kščioti “chalatuose”. Prieš porą 
metų daugelis net į viešas val
gyklas eidavo su “chalatais”. Ap
sirengę gana puošniai. Ypač pasi
puošusi publika susirenka para
duoti ant tilto vakarais, saulei 
besileidžiant. Labai daug sukne
lių matyti pasiūtų iš amerikinių 
medžiagų, kurias iš tolo galima 
atskirti nuo vietinių. Amerikinės

Savaitės Žinios
★ Žymus apžvalgininkas majr. 

Aleksandras de Seversky perspėjo 
Ameriką, primindamas, kad sovie
tus nuo visuotino karo sulaiko tik 
vad. Amerikos Strateginė Oro Ko
manda, kuri yra nuolatinėj pa 
ruošty smogti Sov. Rusijos kari
niams centrams.

Tačiau, jo nuomone, trijų me
tų laikotarpyje, jeigu Amerika ne
pasitemps ginklavimosi varžybose, 
ji toli pasiliks nuo Rusijos tarp- 
kontinentalinių raketų gamyboje, 
o sovietų aviacija bus 4 kartus di
desnė, nei Amerikos.

Prez. Eizenhoveris perspėjęs A- 
merikos kongresą, kad Rusijos su
gebėjimas pasigaminti didžiulius 
“sputnikus” esąs rimtas pavojus 
Vakarams. Tačiau šią prazidento 
pastabą kongresas lengva širdimi 
pajuokęs, nors ši sritis ir esanti 
pati pavojingiausia ginklavįmosi 
rungtynėse.

★ Sovietų mokslininkai paskel
bė, kad greitu laiku jie paleis 
ketvirtąjį satelitą j erdves. 
Tatai būsianti lėkiojanti “kosmi
nė observatorija”. Kadangi ji skri- 
sianti už atmosferos ribų, tai tuo 
būdu televizijos pagelba perduo- 
sianti puikiausius vaizdus iš žvaig
ždynų ir kitų dangaus kūnų.

★ Žymus Australijos moksli
ninkas Dr. E. T. Butleris teigia, 
kad dabartinės sovietų tarpkon- 
tinentinės raketos nesudarytų ka
ro atveju didelio pavojaus Aus
tralijos miestams. Pagal jį, jos 
negalinčios taikliai skristi į nori
mą tikslą, nes jų nevaldo mecha
niniai smegenys. Žemės sukimosi 
kliūtys, įvairūs atmosferos kliu
viniai ir kitos visokios priežastys, 
esą, tolimų distancijų raketas 
nusuktų visai kita kryptimi nuo 
numatytų siuntėjų tikslų.

Jo nuomone, jei sovietai tokią 
raketą iš Maskvos paleistų į Syd- 
nėjų, tai vargu, ar ji patektų į 
NSW valstiją.

★ Prancūzijot premjeras gen. 
de Gaulle paskelbė, kad ir Pran
cūzija gamina atomines bombas. 
“Santykiuose su kitomis tautomis 
mūsų kariniam pajėgumui taip 
pat reikalingi atominiai ginklai”, 
— pareiškė jis, po apsilankymo 
atominių bombų fabrike prie 
Marselio.

★ Po policijos kratų Lenkijos 
katalikų centre prie Čenstacha- 
vos, min. Stachelskis sukvietė 
bažnyčios ir valstybės atstovus 
pasitarimui, kurių išdavoje vėl 
įvedama cenzūra visiems religinio 
turinio raštams ir katalikų laik
raščiams. • 

medžiagos ir kituose miestuose 
matomos dažnai. Jų galima pirkti 
ir komiso krautuvėse (kur pri
vatūs asmenys gali legaliai par
duoti savo turimas prekes, šalia 
komisinių krautuvių, vyksta pre
kyba ir “iš po skverno”, nors 
prieš tokią prekybą ir kovojama).

Birutės kalne buvusi koplytėlė 
dabar paversta skaitykla, kurio
je, besigėrint jūros vaizdu, gali
ma pasiskaityti ir laikraščių bei 
žurnalų. Iš buvusio “Liurdo” Bi
rutės kalno papėdėje belikusi tik 
tuščia ola, juoda skylė, bet yra 
čia ir akmuo-paminklas Birutei, 
su užrašu “TAU BIRUTE”. Prie 
šio paminklo visada yra lauko gė
lių ii* iš dobiliukų ar kitokių gė
lių nupintų vainikų, kasdien vis 
švieži. Niekas to neorganizuoja, 
bet vasarotojų tarpe vis yra to
kių, kurie tuo pasirūpina.

J LNA
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įvairu ir idomu PER PASAULI KELIAUJA ŽMOGUS

<

MAINOS ROBAI MARGO 
SVIETO

Pasaulyje niekas nestovi vieto
je. Viename laikraštyje teko skai
tyti atsitikimą apie vieną pre
kiautoją Lenkijoje, skambant) ši
taip:

Varšuvos gatvių kampe pasi
statys būdelę vienas žmogus par
davinėjo molinius Stalino biuste- 
lius, imdamas po du zlotus už 
kiekvieną iš jų.

— Ach, ach, tu pasivėlinai ma
žiausiai penkeriais metais, — 
juokėsi iš pardavėjo praeiviai.

— Kas galėjo žinoti, — atsa
kydavo neturtingas pardavėjas.

Bet taip besiguodžiant prie 
pardavėjo priėjo vienas neblogai 
apsirengęs pirkėjas ir paprašė 
trijų Stalinų. Jis nupirko, sumo
kėjo ir nuėjo. Kitą dieną vėl tas 
pats žmogus prisistatė, sakyda
mas:

— Duok tuziną Stalinų! Sku
biai!

— O, ponas perki urmu... Aš 
galėčiau padaryti nuolaidą. Im
siu tik po zlotą už kiekvieną.

Trečią rytą vėl atėjo tas pats 
pirkėjas. “Perku visus Stalinus. 
Moku pilną kainą. Parūpink dau
giau! — jis pareiškė.

Pildamas Stalinus i maišą, par
davėjas, apsvaigęs laime, sako:

— Prašau. Klausau. Bet pasa
kyk pone, ką tamsta darai su tais 
visais Stalinais?

SUGRĮŽUS IŠ PACIFIKO (25)

SVEČIUOSE 
IR Kr

JUOZAS J. BACHUNAS,

.Poilsio reikėjo, nes kita die
na, sekmadienis, buvo ne mažiau 
užimta, še tau, ir dingo mano 
nusiteikimas tą savaitę praleisti 
Los Angeles saulutėje, tikrai 
atostogaujant, nieko neveikiant 
ar tik kelionės pastabas užraši- 
nėjant.

Jau iš anksto tą dieną pietums 
buvome pakviesti jias Los Ange
les Liet. Bendruomenės apylin
kės veiklų pirmininką ats. majo
rą K. Liaudanską ir jo žentą P. 
K. Skirmantą. Nuvykome po dvy
likos į jų rezidenciją. Iš viešbu
čio vėl m>us paėmė p.p. Railų - 
šeima,, tik šį kartą prie vairo sė
dėjo ne “senis”, o jo jauniausio
ji duktė Undinė, kuri mus bema
tant greitkeliu nuvairavo į Los 
Angeles Silver Lake apylinkę, kur 
yra apsigyvenę Liaudanskai ir 
Skirmantai. Toje apylinkėje gy
vena dar kelios dešimtys lietu
viškų šeimų.

Šeimininkų namai pakalnėje, 
labai gražioje vietoje, puikus re
ginys žemyn į miestą. Pirmiau 
apžiūrėjome jų puikiai įrengtą 
daržą-sodą su vaismedžiais, gėlė
mis, gerai sutvarkytomis teraso
mis. Kaip esu minėjęs, panašiai 
lietuviai yra įsirengę Australijo
je ir N. Zelandijoje. Po to, sėdom 
prie pietų stalo, kurį mūsų ma
lonios šeimininkės buvo išpuošu- 
sios labai skoningai, o įvairūs už
kandžiai ir kiti patiekalai buvo 
labai įvairūs, skanūs ir tikrai eks- 
pertiškai pagaminti. Be mūsų, dar 
buvo keli šeimininkų draugai: p. 
p. Sakalauskai, Aleksandrūnas, 
Vedzemėlis, Andrašiūnienė ir ki
ti. Popiet šeimininkai mus gerai 
nuteikė, pademonstruodami dau
gybę įvairių dainų iš muzikos 
plokštelių, kurias nesenai gavo iš 
Lietuvos. Išgirdau Vilniaus liau
dies ansamblio įdainavimus (lai
kykis Čiurlionio Mikulskį, — anie 
yra Tavo smarkūs konkurentai, 
bet ir neišsigąsk, nei kiek jie 
negeresni už Čiurlionio ansamb
lį...), taip pat naujųjų, man dar 
negirdėtų, Lietuvos operos solis
tų dainos. Dainos lietuviškos, bet 
visų plokštelių užrašai jau rusiš
komis raidėmis. Va, tau ir grįžo 
“graždankos” laikai! Mūsų tėvai 
kovojo prieš lietuviškas maldak
nyges, spausdintas rusiškomis 
raidėmis, o dabar okupantas lie
tuviškas plokšteles “papuošia”

<
— Aš turiu šaudymo aikštelę, 

ir, kai tik vietoje kitų figūrų pa
stačiau Stalinus, tai prie šaudymo 
aikštelės pasidarė dar niekad ne
matyta spūstis. Visi, kas gyvas, 
.nori šaudyti i Staliną, — išdavė 
paslaptj pirkėjas.

NEIVYKUS .SVAJONĖ

Anglijoje buvo sudaryta lig šiol 
nuomonė, kad 1940 Angliją iš
gelbėjo nuo Hitlerio invazijos 
Anglijos lėktuvai, “Spitfires” ir 
“Hurricans”. Jie tiek pakenkę 
Vokietijos aviacijai, kad 1940 va
saros dienom vokiečiai netekdavo 
po 30, 100 o rugsėjuje iki 185 
lėktuvų per dieną.

Dabar išėjo Ducan Grinnel Mil
ne knyga, kurioje sakoma, kad 
vokiečių aviacijos nuostoliai bu
vę lig šiol perdėti. Vokiečių avia
cija, nepaisant visų nuostolių, ta
da buvo pati galingiausia pasau
ly. Autorius pateikia davinius, 
kad vokiečių admirolą Raederj 
labiausiai atgrąsinęs nuo invazi
jos Anglijos laivynas, ypačiai po 
vokiečių laivyno nuostolių prie 
Norvegijos. Anglijos laivyno prie
šinimasis sulakė Hitlerį nuo in
vazijos. O jrbuvo suplanuota 
1940 rugpjūtyje. 3000 parašiuti
ninkų turėjo sudaryti prietilčius, 
20 divizijų turėjo būti iškelta j 
Angliją, ir Goeringas sakėsi, kad 
su savo nauja uniforma jis pasi
rodysiąs Anglijoje rugpiūčio 13.

PAS RŪTA
»

SODUS, MIHIGAN

rusiškomis raidėmis...
Būtų buvę labai miela ilgiau 

pabūti jaukioje Skirmantų ii 
Liaudanskų draugijoje, bet 4 vai. 
popiet buvome sutarę kitą vizitą, 
ir reikėjo skirtis...

XXX
Nes kaipgi galima būti Los An

geles ir neaplankyti Rūtos Kil- 
monytės? Ši jauna filmų ir tele
vizijos artistė dabai* garsėja ir 
kasmet augščiau pakopia Holly- 
woodo žvaigždžių padangėje. Dėl 
vieno to fakto man nebūtų nei 
labai šilta, nei šalta. Lietuvių 
kilmės ne vienas artistas yra 
augštai iškilęs, bet kas mums iš 
jų? Jie sau kyla, skina laurus, 
bet yra užmiršę, kad yra lietu
viai arba nei žodžio lietuviškai 
nebemoka ir neįstengia išmokti, 
o ir jokio bendravimo su lietu
viais neturi. Kas kita Rūta Kil- 
monytė — ši lietuvaitė gražiai 
kalba lietuviškai, didžiuojasi sa
vo tautybe ir paskutiniais metais 
palaiko juo glaudžiausius ryšius 
su lietuviška Amerikos visuome
ne.- Tokių mums reikia, ir vis 
daugiau, užtat ir Rūtą lietuviai 
yra įsimylėję. Man tik kiek bau
gu, kad jos perdaug nenuvalkio
tų paprastose salėse, tokiai as
menybei reikia suorganizuoti tik 
gerus ir tinkamus pasirodymus.

Pasimatymą su Rūta Kilmony- 
te mums sutvarkė jų šeimos pa
žįstama p. D. Railienė, abi jos 
dukterys taip pat yra geros pa
žįstamos su Rūta ir yra jos ger
bėjos. Nuvykome į Hollywoodo 
kalnus ir čia, tarp medžių, rado
me labai gražią jų rezidenciją 
— tikrą palocių. Privatus mau
dymosi baseinas, vietos pikni
kams, sodams, dar keletas namų, 
apie keli akrai ploto. Išlaikyti to
kią nuosavybę reikia daug pas
tangų, išlaidų ir nuolatinio dar
bo. Man ūkiškai galvojant, spė
ju, kad tai duoda nemažo galvo
sūkio p. Kilmoniui..Bet jis paten
kintas, aprodė mums viską aplin
kui ir viduje daugybes gražiai 
įruoštų kambarių. O juose gyve
na tik trys žmonės! Abu tėvai 
Kilmonai yra dzūkai, labai nuo
širdūs ir vaišingi. Stalą nustatė 
įvairiais gėrimais, ir Rūta pati 
pradėjo pilstyti. Aš, kaip blaivi
ninkas, negalėjau tuo naudotis, 
padėkojau, bet p. Raila tarė, kad

VAKARAI IŠLAISVINO 700 
MIL. ŽMONIŲ, SOVIETAI 

PAVERGĖ 113 MIL.
— Rumunų tremtinių organas 

“La National Roumaine” šiomis 
dienomis paskelbė palyginamąją 
lentelę, kuri patiekia duomenis, 
kokie santykiai yra Sovietų Są
jungos ir vadinamų kolonijinių 
valstybių su kitų kraštų tautomis.

Toji lentelė rodo, kad nuo šio 
šimtmečio pradžios kolonijinės 
valstybės suteikė nepriklausomy
bę beveik 700 milionams žmonių, 
gyvenančių 22 kraštuose 9,264, 
000 kv. mylių plote.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga tik 
tarp 1939 ir 1945 mfetų, smurtu 
ir apgaule prisijungdama sau 182, 
578 kv. mylias, prarijo 23,892,000.

Be to, dar po savo letena lai
ko 393,720 kv. mylių septynių sa
telitų valstybes su 89,347,000 gy
ventojų.

JAV FILMAS MASKVOJ
Kultūrinių ryšių su vakarų 

kraštais padalinys Maskvoje, fil
mų studijoje, parodė amerikiečių 
filmą “The Bridge os the River 
KvPai”, vaizduojanti veiksmus 
antrojo Pasaulinio karo metu 
Burmos džiunglėse. Seanso žiūrė
jo daugelis sovietų kinematogra
fijos darbuotojų, rašytojų, akto
rių, menininkų. Buvo ir JAV am
basadorius Maskvoje L.E. Thom
pson.

ŽEMĖ IR ŽVAIGŽDYNAI
Lietuvių Profesorių draugijos 

Amerikoj valdybos pirmininkas

prof. Motiejus Krikščiūnas klau
sytojų pageidavimu Chicago j e 
Lietuvių auditorijoje, pakartojo 
savo ankstybesnę paskaitą. Pre
legentas suminėjo, kad jau 3 
šimt. metų prieš Kristų graikas 
Aristarchas aiškino, jog žemė su
kasi aplink saulę, ir jog žemė 
tėra* nykštukas, palyginus su 
žvaigždėmis. O anų laikų stebėto
jai dar neturėjo jokių žiūronų 
ar teleskopų, šių dienų žmogus 
savo išrastais instrumentais ma
to neapsakomai begaliniai didelę 
visatą, kuri susidaro iš visatos 
kūnų sistemų, vadinamų galakti
kom (žodis galaktika paimtas iš 
graikų mitologijos ir reiškia pie
ninis kelias; mums žinomas jų 
pavadinimas yra Paukščių ke
lias). Mūsų žemė su saule pri
klauso vienai galaktikai, kuri tu
rinti apie 200 bilionų žvaigždžių, 
kurių kaikurios esančios tokios di
delės, kad mūsų saulė prieš jas 
tėra nykštukas. Mūsų galaktikos 
užimamosios erdvės skersmuo 
esąs nuo 100,000 iki 200,000 
šviesmečių, šviesmetis reikia tolį, 
kurį šviesa, skrisdama 300,000 ki
lometrų per sekundę, nuskris per 
metus; pvz. saulės šviesa pasie
kia žemę per 8,5 minutes, tai reiš
kia daugiau negu 150 milionų 
kilometrų atstumą; o Saturno 
šviesa tepasiekia žemę per 1 va
landą, tai reiškia daugiau negu 
bilioną kilometrų atstumą. Tad 
vargu begalima įsivaizduoti mūsų 
galaktikos dydį, jei jos skersmuo 
yra tarp 100 ir 200 tūkstančių 
šviesmečių. O tokių galaktikų vi
satoje esą apie 1 bilioną.

t

Gegužės mėn. pabaigoje’ Cice
ro, III. teko sutikti retą svečią 
— iš Australijos atvykusį lietuvį 
Aleksandrą Partiką, kuris iš Lie
tuvos yra išvykęs antrojo pasau
linio karo metu. Vėliau jam yra 
tekę gyventi .Vokietijoje, o nuo 
1949 metų apsigyveno Australijo
je ir darbuojasi Melbourno mies
te.

Savo naujame krašte Partikas 
gana gerai susigyveno su aplin
kuma ir paskutiniu metu jis jau 
užėmė vieno tekstilės fabriko 
planavimo skyriaus viršiniriko pa
reigas. Taip bedirbdamas, susi
taupė pinigų ir panoro pamatyti 
jam dar naujas ir nežinomas pa
saulio dalis.

Tokiu būdu jis 1957 m. lapkri
čio mėn. 14 d. sėdo į laivą ir iš
vyko tolimon kelionėn. Savo iš
vykoje jis jau aplankė: Singapū
rą, Ceiloną, Indiją, Egiptą, Mal
tą, Italiją, Šveicariją, Prancūzi
ją, Angliją ir pagaliau atvyko į 
Jungtines Valstybes. Ameriką jis 
pasiekė 1958 metų vasario 18 d. 
ir čia apvažinėjo nemaža mies
tų, o vėliau buvo nuvykęs Kana- 
don, iš kur ilgesniam laikui ap
sigyveno Cicero mieste, prie Či
kagos.

jis tai negalėsiąs atsisakyti kok
teilių, kuriuos pati Rūta čia 
mums maiše ir pilstė... Virš va
landos labai jaukiai pasikalbėjo
me, pasidalinome įspūdžiais apie 
Havajus, kur Rūta su savo mamy
te neseniai yra buvusi. Palinkė
jau panelei Rūtai juo geriausios 
sėkmės, pasidžiaugiau jos laimė
jimais ir prašiau, kad visą laiką 
pasiliktų ištikima lietuvaitė, o 
kai ateins noras ir laikas ištekė
ti, tai kad pasirinktų vyrą lietu
vį, o ne taip, kaip dauguma 
mūsų žvaigždžių daro — susituo
kia su svetimtaučiais, amerikie
čiais, airiais ar žydais ir pamažu 
visai dingsta iš lietuviško hori
zonto. Lietuvių vyrų — gražių, 
išmokslintų, išauklėtų, meniškai 
išprususių dabar netrūksta. Tik, 
žinoma, jie neturi būti liurbiai, 
o patys pasisukti. Neturi laukti, 
kad jų kas su žvake jieškotų...

Kilmoniai kvietė ilgiau pasi
likti, bet jau pradėjo temti, o 
mes buvome numatę dar vieną ir, 
jau prieš kelionę į rytus, pasku
tinį vizitą. Ponas Raila pažadėjo 
mus nuvežti pas jų artimus pa
žįstamus — ponią Balutienę ir 
jos dukrą su vyru. Ponios Balu- 
tienės, su kuria praeityje bičiu- 
liavomės, kai jos vyras buvo 
“Lietuvos” laikraščio redaktorius 
Čikagoje, nebebuvau matęs nuo 
1932 metų, kada buvome Lietu
voje. .. Dabar, pasiekusi gilaus 
amžiaus, p. Balutienė kiek ne
sveikuoju, dažniau turi lankyti 
daktarus ir ligonines, bet ūpas 
jos, kaip visuomet, geras ir ener
gingas. Radome ją 'vieną,/ .nes 
dukra su vyru ir anūkėmis buvo 
dar negrįžę, nors greit ir jie pa
sirodė. žmogus vis taip jaučia
si, kad laikas bėga, o jis, štai 
stovi vietoje, vis toks pat. Kai 
grįžo duktė Ada su dviem savo 
dukrelėm, pagalvojau, kad, va, 
laikas visgi bėga, nauji žmonės 
auga, ir tie naujieji vėl naujus 
augina,.. Prisiminėme, kad, be
rods, prieš 41 metus aš vežiau po
nią Balutienę Čikagoje į ligoni
nę, ir jos liga-tuomet buvo pozi
tyvi ir labai vaisinga — gimė 
Ada. O dabar, štai, po tiekos 
metų, čia stovi ta pati Ada su 
savo dukterimis, ir kalbame, ne
galėdami atsikalbėti, atsiminimai 
veja atsiminimus. O dabartis... 
Nebloga, Ada patenkinta, abu su 
vyru turi gerus darbus, įsigiję 
jaukų namuką, žinoma, dar su 
skolomis, gerai jaučiasi, pakeitė 
klimatą, kurį jau keičia kelintą 
kartą. Pabėgę iš Lietuvos pirmais 
rusų okupacijos metais, ilgą laiką 
gyveno Stoholme, Švedijoje, pas
kui emigravo Kanadon ir gyveno 
Toronte, o dabar persikėlė į Los 
Angeles.

XXX
Sekantį pirmadienį buvo pas

kutinė mūsų viešėjimo diena Ka
lifornijoje. Reikėjo susitvarkyti. 
Dar nuvažiavau prieš piet pas p. 
B. Railą atsisveikinti ir padėkoti 
jam už visos savaitės įvairias 
paslaugas. Pažadėjau jį palikti 
ramybėje, kuri jam dabar labai 
reikalinga, nes, kaip pasirodė, jis 
dabar užsimojęs sutvarkyti kai- 
kuriuos savo raštus, surinkti gal 
į porą rinkinių, peržiūrėti, per
rašyti ir, jei tik bus galima, iš
leisti. Tą darbą jau yra pradė
jęs, ir jis truks mažiausia me
tus, o gal ir ilgiau, ir tam bus 
atiduotas visos jo laisvalaikis. Jis 
sako, kad pabaigus tą darbą, rei
kės “mesti žurnalizmą” ir ką 
nors kita daryti, nes per dešimtį 
geriausio amžiaus metų Ameriko
je jau pakankamai šioje srityje 
padirbėta, bet nematąs prasmės 
ir naudos ir toliau likti tokioje 
fiktyvioje profesijoje. Tegu rašo 
tie, kurie iš laikraščių gali pra
gyventi. .. Nepritariau jo tokiai 
nuomonei, bet negi kas Railą 
perkalbės? Kai jis susidaro kokią 
nuomonę ar ima ginti ar pulti ko
kią liniją, tai varo iki galo, me
tų metais, ir nieko jam nepadary
si. Manau, tai žino visi tie, kurie 
su juo spaudoje yra polemizavę, 
ir kaip pastebėjau dar nei vie
nam savo kritikui jis nėra nusi
leidęs. Lietuviškas ožys, kokių 
reta. Tikiuos nesupyks jis ant ma
nęs, nes jis pats su tuo sutinka: 
geriau, sako, nukristi nuo tilto 
į upę ir prigerti, bet eiti savo 
tiesiu keliu ir nesiduoti kitų to
kių pat ožių būti stumdomam... 
Kas žino, gal būt.

Jis dar nuvežė mane pas prof. 
Biržišką, kurio darbo kambaryje 
dar kartą “padirbėjau”, nes pro
fesorius supažindino mane su di
deliu darbu, kaip jis tvarko savo 
a.a. brolio Vaclovo paliktus Alek- 
sandryno rankraščius ir kitą gau
sybę raštų. Palinkėjau ištvermės 
ir sveikatos.

Kitą rytą išskridome į Čikagą. 
Iš aerodromo tiesiai nuvykom 
stotin ir iš čia traukiniu į Ben
ton Harbor, Michigan, kur laukė 
brolis Vladas su žmona. Netrukus 
buvome Tabor Farmoje, po trijų 
ir pusės mėnesio įvairiausių vieš
nagių.

Kelionė po Pacifiko salas ir 
Amerikos vakarus pari-baigė.

Sekančiuose poręje ar trijuose 
rašiniuose dar norėčiau pasida
linti ne kelionės įspūdžiais, bet 
viena kita mintimi, kaip išvada 
iŠ savo patyrimų kelionės metu 
ir, apskritai, iš lietuviško gyve
nimo.
t * (Bus daugiau) ;

Šiuo metu keliautojas laiko dy
kai nebeleidžia ir nori pagilinti 
studijas tose profesijose, kurios 
Australijoj turi nemažą ateitį. 
Taigi dabar jis studijuoja indus
trinę inžineriją Industrial En
gineering College Čikagoje ir te
levizijos mechaniką (šeštadie
niais) Electronic Trade Institute. 
Čia Partikas yra numatęs išgy
venti iki šio rudenio (spalio mė
nesio), o vėliau vėl grįšiąs į Aus
traliją.

Ateityje Partikas žada atvykti 
į Jungtines Valstybes nuolatiniam 
apsigyvenimui ir 1950 m. jis yra 
padavęs pareiškimą gauti vizai. 
Kada tokia viza jam bus suteik
ta, dar nežino, tačiau tikisi, jog 
ilgai nereikėsią laukti.

Partikas pasakoja, jog ilgoje 
kelionėje jam daug pagelbėjo 
lietuviškas pasas, be kurio jis 
būtų negalėjęs aplankyti dauge
lio valstybių.

Kalbėdamas apie Australijos 
lietuvius, svečias pažymėjo, jog 
jie yra nuoširdesni negu čia 
Amerikoje. Ten, sako, tautiečių 
tarpusavio santykiai labiau glau
desni ir matosi didesnis bendra
darbiavimas. '

“Vienybėj“ rašo Ed. šulaitis

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

ROSE

į MURRAY’S HEALTH FOOD STORES Į; 
į 91 Darlinghurst Road., Kings Cross, - !;
S Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 į
■ ' Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- ■* 
Ji nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 5 
j! Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais, jj 
į SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ > 
I GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE. J Į

• Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. Ji 
Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs jj 

galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. >J 
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG !j 
I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS J;

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos.

Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- į 
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per ;J 
2-2 i mėnesio. >J

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. !j

ORO PAŠTO PRIMOKĖJUSIAI TIK 14 Šit. U2 i LBS., PLUS ji 
KITOS IŠLAIDOS. j!

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. ij 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ !j 
ARTIMIESIEMS Į U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO I; 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. j> 
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes j! 
Ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). j!

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne ij 
LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. , J 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! !j 

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. j; 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vaL - ji

AGENTAI: j!

SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- Į j 
RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 !j

NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., Ij 
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 - j'

PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., jl

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsi mok ėjimui. Mes kalbame vokiškai.

^inniHiiiifnniiiiininmiininnnHinniiTnTminiinniiniiniininiiiiiiiHnniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiniiniiiiinnniiininmnimmnnnHnp
| PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
I OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032
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LIETUVIU NAMAI GYVI
t

LIETUVIAI STUDENTAIVAKARUOSE
Šeštadienio popietę, reikalo 

verčiamas, sėdau autobusan ir po 
pusvalandžio atsiradau Lietuvių 
Namų kieme. Dairausi. Du berže
liai — svyruonėliai lyg sakyte sa
ko, kad čia lietuvis atrado savo 
pastogę. Kiemas matosi tvarko
mas. Dar besidairydamas po kie
mų, pajuntu, kad namai netušti 
Paskambinu durų skambuti. Ati
daro jas jauna mergaitė ir, ne
laukdama ką pasakysiu ar ko pa
klausiu, dumia atgal. Kam jai ir 
klausti? — Juk be to žino turinti 
reikalo su tautiečiu. 0 laukti — 
nėra laiko.

Įeinu Į namus. Koridoriais tik 
siuva iš kambario j kambarį jau
nuoliai. čia ir suaugusių linksmi 
veidai, malonūs pasisveikinimai. 
Atrodo, kažkam ruošiamasi. Su
tinku ir draugą, šnekamės. Grei
tai pasirodo ir p. Zubras su savo 
malonia šypsena, ir p. Ramanaus
kas, tarsi susirūpinęs dėl kažko.

Matau, koridoriumi praeina 
bendruomenės valdybos nariai p. 
p. Jakutis su Vaičaičiu, o kiek 
vėliau prisijungia prie jų ir tre
tysis — Alekna, čia vėl matau 
tautiečius: Baltutį, Pankevičių, 
Meiliūną, Janulaitį ir dar dau
giau. Ateina Dr. Didžys su ponia. 
Visų veiduose pasitenkinimas, nes 
visi jaučiasi savuose namuose be
esu.

Vėl pasirodo p. Ramanauskas 
ir visus kviečia į Lituanistinių 
Kursų kambarį.

Kambaryje, sakyčiau klasėje, 
keliose pirmosiose eilėse susėdę 
jaunuoliai j— tai kursantai. Už
pakalinėse eilėse susėdę kursan
tų tėvai ir šiaip svečiai. Pirmuo
ju prabyla tėvų komiteto sekre
torius p. Antanas Ramanauskas, 
pabrėždamas lituanistinių kursų 
reikšmę ir paprašydamas susirin
kusius būti liūdininkais reikšmin
go jaunuomenės darbo: tapti ir 
išlikti sąmoningais lietuviais.

Po to, kursų vedėjas p. Alber
tas Zubras pradėjo tos dienos pa
moką, skirtą atžymėti vieno iš di
džiausių ir šviesiausių lietuvių — 
Kan. Juozo Tumo — Vaižganto 
— 25 metų mirties sukaktį. Ne 
tik kursų vedėjas pasakojo apie 
kun. Tumą — Vaižgantą, bet jis 
gyvai įtraukė kursų dalyvius, 
duodamas pačiam Tumui — Vaiž
gantui prabilti jaunuolių lūpimis, 
kurie paskaitė ištraukų iš pagrin
dinio jo veikalo “Pragiedruliai”.

Buvo sn^agu klausytis, kada 
kursantas Meiliūnas, vos išsilai
kydamas neprapliupęs gyvu juo
ku, paskaitė ištrauką apie du

GRĮŽUSIO IS SIBIRO 
ĮSPŪDŽIAI

Vienas iš Sibiro grįžęs moky
tojas šitaip aprašė savo grįžimą į 
Lietuvą po 10 metų tremties. 
Kažkurios jo laiško ištraukos čia 
patiekiamos:

“Igarką palikau vasario mėn. 
17 d. Per 4 valandas lėktuvu pa
siekiau Jeniseisko miestą, kuria
me gyvena mano brolis ir praėju
sį rudenį pas jį atvažiauvusi mo
tina. Pirmą kartą gyvenime skri
dau lėktuvu apie 1,500 klm.

Jeniseiskas i— senas miestas, 
daug gražesnis už Igarką; čia 
smagiau gyventi, bet jame lietu
vių tik keliolika šeimų, praėju
sio dešimtmečio įvairiu laiku čia 
atkeltų gyventi. Nors uždarbiai ir 
mažesni negu Igarkoje, tačiau 
gyventi jaukiau; maisto 'atžvilgiu 
lengviau, negu tolimoje šiaurėje. 
Kartą su motina teko apsilankyti 
miesto cerkvėje ir pamatyti pra
voslavų bažnyčios apeigas. Iš bu
vusių keliolikos cerkvių šiandien 
veikia tik ta vienintelė, kurią aš 
aplankiau. Nors tą dieną oras bu
vo gražus, tačiau maldininkų te
buvo pusė bažnyčios. Meldžiasi 
tik senieji, tiktai jie. Niekas čia 
lankytis nedraudžia, bet jaunoji 
karta nesidomi”.

“Labai manęs laukė brolis ir 
brolienė (buvę mokytojai). Ji 
dirba elektrinių skaitliukų tikrin
toja, tačiau nėra stipri moteris, 
sako, sirguliuojanti plaučiais ir 
širdimi ir tikisi pasveikti tik savo 

Lietuvos bažnytkaimio žydelius. 
Ir kaipgi skaitančiam išsilaikyti 
nesijuokus, kai jam pačiam nete
ko lietuviškų žydelių matyti, o 
Tumb — Vaižganto jie taip gy
vai ir juokingai pavaizduoti.

Nesuminėsiu visų skaičiusių 
kursantų pavardžių, prisipažin
siu, neužsirašiau visų. Mergaitės 
skaitė geriau už berniukus. Ta
čiau negaliu nepaminėti Didžytės. 
Jos aiški tarsena, simpatiškas 
balsas ir geras kirčiavimas — da
rė ją išskirtiną visoj klasėj. Ir 
nesistebėkime, kad 700 metų dva
sinį spaudimą atlaikiusio Mažo
sios Lietuvos lietuvio dukra ir 
čia nenutauto ir, tikimės, nenu- 
tautės ir ateityje! O jug yra to
kių didžlietuvių, kurie jau nebe
moka lietuviškai susikalbėti po 10 
metų gyvenimo Australijoje...

Malonu pastebėti, kad šioje 
pamokoje — minėjime dalyvavo 
keletas buvusių kursų klausyto
jų, kurie nenutraukė su jais ry
šių. Buvęs kursantas Algis Kaz
lauskas paskaitė labai gerą jo pa
ties parašytą referatą apie Na
palį šeševilkį, vieną ryškiausių 
“Pragiedrulių” veikėjų.

Tačiau bene didžiausia staig
mena šiame minėjime buvo, kai 
viešnia iš Amerikos p. Nina Ga- 
siūnienė, nors ir be akomponento, 
savo sultingu ir maloniu balsu 
padainavo 2 dainas. Gausiu kur
santų ir svečių runku plojimu 
viešniai — solistei atsidėkota.

Po pamokos — minėjimo žodį 
tarė Melbourno Apylinkės Valdy
bos vicepirmininkas p. Vaičaitis. 
Jis pasidžiaugė įvykusia pamoka 
ir palinkėjo kursų vadovybei bei 
kursantams ir ateityje sėkmingai 
tęsti darbą ir mylėti Lietuvą nors 
ir iš tolo.

Vėliau kursantai ir svečiai buvo 
pakviesti prie mamyčių paruošto 
užkandžių stalo.

Jaunimo ir pririšto ilgai prie 
stalo neišlaikysi, jei muzikos gar
sai Šaukte juos šaukia. Todėl jau
nimui linksminantis, tėvai ir sve
čiai, dar kiek pasišnekučiavę, 
skirstėsi namo su mintimi ir tvir
tu tikėjimu, kad Lietuvių Namai 
gyvi, kad juose gyva lietuviška 
dvasia, kad išliks gyvi, kol lietu
viškas jaunimas savo darbui ir 
pramogai pastogę čia ras.

Sveikintinas Tėvų Komiteto ir 
visų tėvų nutarimas ruošti kiek
vieną mėnesį panašius jaunimo 
darbo ir pasilinksminimo vaka
rus.

Kęstutis Daumantas

tėvynėje. Brolis dirba prie namų 
statybos, atrodo stiprus, tačiau 
jo širdis nėra sveika, čia jam 
veidas nebetinsta, kaip tindavo 
Igarkoje. Buvo sumanęs namą 
statytis, buvo jau ir sklypą nusi
pirkęs, tačiau, atgavęs laisvę, 
nuo to sumanymo atsisakė ir atei
nančią vasarą būtinai važiuos į 
Lietuvą. Galiu pasigirti, kad bu
vau dar vienos šeimos globėju; 
ta šeima, iš dviejų asmenų irgi 
grįžo į tėvynę. Varginga buvo 
kelionė iš Jeniseisko j Krasno
jarską; daugiausia buvo vargo 
Krasnojarske, kol gavome bilie
tus ligi Vilniaus, — teko pasto
vėti visą parą”.

“Susipažinęs su Maskvos tune
lio planu, pasišoviau būti vadovu 
kitiems lietuviams, kurių stotyje 
atsirado kelios dešimtys. Ir Kras
nojarsko, ir Maskvoje kasdien 
pilna grįžtančių į tėvynę mūsiš
kių”.

“Vilniaus geležinkelio stotis — 
naujas, gražus pastatas, savo iš
vidine išvaizda primena maskviš
kę stotį. Stotyje daug žmonių, 
tačiau lietuviškai kalbančių labai 
maža. Tai mūsiškiai, šiaip ten 
kalbama arba rusiškai, arba len
kiškai. Apsidžiaugiau savo kraštu 
ir sostine, bet kartu ir nusivy
liau: lietuviškai kalbėjomės tik 
mes tremtiniai. Kažkaip keista ir 
neįtikima. Buvo U vaL vakaro, 
išėjau su viena mergaite po mies-
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• V. VOKIETIJOJE C. BER- 
TEISMANN LEIDYKLA išleido 
Europos tautų liaudies pasakų 
rinkinį “Auksinė grandinė” (Die 
goldene Kette). IŠį viso sudėtos 
43 pasakos, jų tarpe ir viena lie
tuviška “Aukso plaukelis ir aukso 
žvaigždelė”, paimta iš Ch. Jurk- 
schat “Lietuvių pasakos ir pasa
kojimai”, išleista 1898 Heidelber
ge. Pasakas parinko Gottfied 
Henssen, iliustravo Gerhard Ul
rich, 278 psl. Iš kitų tautų yra 
pasakų iš Norvegijos, Danijos, 
Maltos, Švedijos, Latvijos, Škoti
jos, Graikijos, Vengrijos, Ispani
jos, Prancūzijos, Airijos ir Vokie
tijos atskirų vietovių. Knyga 
skoningai išleista ir gausiai ilius
truota.

. . • DR. MARIJOS GIMBUTIE
NĖS KNYGA “Ancient Symbo
lism in Lithuanian Folk Art” jau 
išėjo iš spaudos. Išleido Amerikos 
Folkloro draugija Philadelphijoje, 
patys spausdinimo darbai atlikti 
Indijanos universiteto antropolo
gijos, folkloro, kalbų tyrimo sky
riuje. Knyga turi 148 psl., gau
siai iliustruota lietuvių liaudies 
meno pavyzdžiais.

Per 1000 egz. knygos išsiųsta 
bibliotekoms ir mokslo įstaigoms. 
Kas norėtų įsigyti, gali rašyti au
torei: Peabody Museum of Ar- 
chaelogy, Harvard University, 
Cambridge 38, Mass. Kaina 3doL

• ČIURLIONIO GALERIJO
JE, Chicagoje, atidaroma ukrai
niečių dailininkų paroda, kuri tę
sis dvi savaites. Dalyvauja 15 dai
lininkų.

• PARYŽIUJE NEPRIKLAU
SOMŲJŲ DAILININKŲ 69 meti
nėje parodoje dalyvavo ir Vytau
tas Kasiulis, Kęstutis Račkus; viso 
buvo išstatyta per 3840 kūrinių.

• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JOS LEIDYKLA pradėjo rinkti 
Aleksandro Merkelio parašytą 
Vinco Kudirkos monografiją. Ji 
bus 400 psl. ir tokio pat formato, 
kaip Lietuvių Enciklopedijos leid
žiami Vinco Krėvės raštai. Mono
grafija numatoma išleisti dar šių 
m. rudenį.

Ši monografija leidžiama minint 
jo 100 m. gimimo sukaktį ir bus 
plačiausia apie Šį mūsų didįjį tau
tos žadintoją, kokia tik kada bu

tą pasižvalgyti. Krautuvių parda
vėjai laisvai kalba lietuviškai, 
lenkiškai ir rusiškai; pasigirdo 
mano ausiai pamirštas pardavėjų 
ir pirkėjų dažnai vartojamas žo
dis “ponas, ponia”.

Lig Radviliškio važiavau su 
savo motina greituoju, minkštu 
traukiniu, vad. “dyzeliu”. Kelei
vių buvo nedaug, bet visi kalbėjo 
lietuviškai, o vagono palydovė 
kreipėsi į mane “ponu”, nurody
dama kur atsisėsti. Priešais mane 
ir mamą sėdėjo solidnas ponas, 
šviesiaplaukis, simpatingas. Išsi- 
kalbėjome kas ir kaip, vienas 
antro varžydamiesi. Iš kur tie 
lietuviai atsirado, kurių stotyje, 
rodos, nemačiau. Tas solidnas po
nas pasirodė esąs pakruojietis ir 
netgi klovainietis — tai kun. Pet
ras Gaščiūnas, Petro Gaščiūno, 
gyv. Dimšiškių k., sūnus. Tai 
buvo pirmas žmogus Lietuvoje, 
su kuriuo pirmą kartą po 10 metų 
prakalbėjau ir, be to, tai buvo 
pirmasis iš klovainiečių. Jisai mus 
atpažino, kai pasisakėme esą klo- 
vainiečiai. Aš jo nebūčiau paži
nęs. Jis baigė kunigų seminariją 
man esant Sibire. Jis ir toliau gi
lina savo mokslą.”

“Radviliškyje teko laukti be
veik parą, kol traukinys pajudėjo 
Tauragės link. Pravažiavome per 
Lydavėnų tiltą. Didysis Lydavėnų 
tiltas nauja?t — medinis; senąjį 
geležinį vokiečiai pasitraukdami 
susprogdino”.

“Mano brolis mokytojauja ir 
mokosi anglų kalbos neakivaizdi
niame pedagoginio instituto fakul
tete. Sunku mokytis, kai reikia 
dirbti, bet jis mokosi gerai; da- 

vo išleista. Jos autorius, Al. Mer
kelis, Lietuvoje buvo parašęs ge
riausią iki šiol J. Tumo — Vaiž
ganto monografiją, kuri neseniai 
buvo perspausdinta ir tremtyje.

• LIETUVIŲ BELETRISTI
KOS ANTOLOGIJOS antrasis to
mas jau renkamas. Jį redaguoja 
Bernardas Brazdžionis.

• JUOZAS DAUBĖNAS, vie
nas iš nedaugelio, baigė Ameri
can Academy of Arts ir jau reiš
kiasi, kaip aktorius.

• GLASGOVO LIETUVIAI 
KAIP BENDRAI ŠKOTIJOJE, 
kur nėra naujosios emigracijos 
papildymo, Įeina prie gyvenimo 
slenksčio. Prieš keliolika dešimčių 
metų atvažiavę iš Lietuvos vyrai 
ir moterys žaliūkais, šiandien yra 
išretėję arba “žydi” nepirmąja 
jaunyste.

Iš prieš pirmąjį pasaulinį karą 
čia atvažiavusių lietuvių telikusi 
nežynv saujelė. Likusieji yra 
spaudžiami metų naštos. Sunkus 
gyvenimas ir darbas padarė tai, 
kad retas kuris šiandien ne iš 
mandrumo vaikštinėja su lazdele.

• DIDELIS LATVIŲ KALBI
NINKAS Janis Endzelynas, gi
męs 1973 metais, šiemet sukanka 
85 metus amžiaus. Endzelynas ne
tiktai latvių kalbos mokslui yra 
daug davęs, bet jo darbai pasitar
nauja ir lietuvių kalbai. Jo mok
slo darbais naudojosi mūsų K. 
Būga ir naudojasi kiti* jaunesni, 
mūsų kalbos mokslininkai — Skar
džius, Salys ir kt.

• BIČKIENĖ GARSĖJA
Gegužės 16 Italijon išplaukė so

listė Prudencija Bičkienė ir Šios 
vasaros sezone dainuos Milano bei 
Florencijos operose.

Ją ir dar kitus septynis dainini
nkus atrinko American Opera Au
dition Ass. ir pasiuntė Italijon 
operos debiutui.

Italijoj jau kuris laikas vyksta 
jaunų dainininkų varžybos. Atren
kamos geriausios jėgos ir leidžia
ma jiems pasireikšti operoje, šiuo 
pavyzdžiu pirmą kartą suorgani
zuota ir Amerikoje panašus dai
nininkų atrinkimas. Pradžioje bu
vo net visas 1000. Iš jų buvo pa
rinkta 26 ir pasiųsti į Cincinnati, 
kur . jie du mėnesius lavinosi ir 
mokėsi, dainavo įvairiose progra
mose ir net per televiziją. Kovo 
mėn. iš jų atrinkti 8 geriausi dai
nininkai, kurių tarpan pateko ir 
Prudencija Bičkienė.

Birželio 15 jie pradėjo savo 
darbą Milane, kaip amerikiečių 
geriausių dainininkų grupė. Va
saros sezone stato dvi operas — 
Toscą ir Bohemą. Visuose pagrin
diniuose vaidmenyse bus ameri
kiečiai (Prudencija Bičkienė Tos- 
coje dainuoja titulinę partiją).

• TAURAGNŲ BAŽNYČIA 
LIETUVOJ IR VISAS MIESTE
LIS KARO METU SUDEGĖ. Da
bar maža dalimi miestelis jau 
atstatytas. įsteigta gimnazija. 
Nuo 1944 ligi 1950 metų Taurag
nų apylinkėse labai stipriai reiš
kėsi partizanai. Daug jų žuvo at
virose kovose, daug ūkininkų iš
tremta į Sibirą. Tauragnų apylin
kėse veikę partizanai sunaikino 
visus sovietų pataikūnus.

bar šį pavasarį jis baigs tuos kur
sus ir po 2 metų gaus augštojo 
mokslo baigimo diplomą”.

“Mano nuotaika tėvynėje gera, 
dar nieko nedirbu, ilsiuosi ir ne
manau tuojau dirbti. Kaip tenka 
girdėti, yra man galimybės gauti 
mokytojo darbą. Tada ir aš studi
juočiau. Nežinau, kaip man seksis 
gyventi Lietuvoje, kaip įsikursiu, 
ką ir kur dirbsiu. Pasitraukiant 
iš Sibiro šiaurės, lyg kokia laimė 
ar nelaimė tartum už skverno vi
sur mane sulaikydavo: Igarkos 
aerodropie teko laukti lėktuvo 
pustrečios paros, Jeniseiske net 
dvi savaites ir kelionėje visur te
ko vargti. Dabar jau pradeda man 
rūpėti mano busimasis gyvenimas 
gimtajame krašte”.

Pereitais metais Amerikos aukš
tąsias mokyklas lankė apie 450 
Lietuvių Studentų S-gos narių. 
O dar kokis šimtas nesančių S- 
goje. Tai proporcingai didesnis 
lietuvių bendruomenės skaičius 
nei Jungtinių Valstybių.

Tarp studentų 40 proc. yra mo
terų. Daugiausia studentų susitel
kę Čikagoje. — per 200.

Kanadoje studijuoja lietuvių 
apie 100. Daugiausia Toronte.

Australijoje studijuoja 130. 
Daugiausia Sydnėjuje — arti 40. 
Vokietijoje yra 50, jų tarpe 25 
proc. merginų. Prancūzijoje apie 
20; Anglijoje apie 15; Italijoje 
per 20; o Ispanijoje, Belgijoje, 
Olandijoje, Šveicarijoje ir Šve
dijoje skaičiai neprašoka 5.

Technikiniai, griežtieji mokslai 
(inžinerija, matematika, fizika, 
chemija) yra patraukę daugumą. 
Arti 300 Amerikoje studijuoja in
žineriją, o griežtieji mokslai bent 
150. Panašiai Kanadoje, Vokieti
joje. Ta kryptim pasinešė 80 
proc. studentijos. Antroje vietoje 
yra socialiniai bei komerciniai 
mokslai. Humanitariniai trečioje 
eilėje. Amerikoje tą sritį pasirin
kusių vargiai ar sieks šimtinę, 
Vokietijoje 12 proc., Prancūzijo
je tik 4 lietuviai, Kanadoje tik 
5 proc.

Pažymėtinai mažai Amerikoje 
studijuoja mediciną — mažiau 
nei 10. Tai dėl ypatingai sunkių 
sąlygų, čia sudarytų. Medicinos 
studijuoti vyksta daugiau į Eu
ropą.

Lituanistiką studijuojančių 
skaičius beveik lygus nuliui. Te
ologiją studijuoja Romoje, tačiau 
bendras šio mokslo studentų skai
čius neprašoka 20.

JAU ARTĖJA DIDŽIAUSIAS SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ‘ ’
ŽIEMOS PABAIGTUVIŲ ❖

MALONUMAS ’’
nes J’

Š.M. RUGPIOČIO 30 D. (ŠEŠTADIENI) 7 VAL. VAK. 
vėl visi susitiksime

TRADICINIAME |

SPAUDOS BALIUJE,
kuris įvyks puikioje Cabramattos savivaldybės salėje ,, 

X — CIVIC HALL — RAILWAY PD. |

į Kaip ir kasmet, ir šiemet baliuje numatoma netikėtai į 
I maloni programa, kokteilių baras ir Sydnėjaus Mot. Socialinės

Globos Draugijos paruoštų skanėstų pigus bufetas.
Gausime ir linksminančių gėrimų, tikrai pigia kaina. ’ ’
Gros visiems žinoma nenuilstama muzikantų kapela iki * • 

2 vai. nakties. ‘ ‘

Neužmirškite jau iš anksto įsigyti įėjimo kvietimus, nes ‘ ’ 
kaip žinome iš praeities, į “M.P.” ruošiamą balių dažnai pri- * * 
trūksta bilietų prie įėjimo salėn. ■«

Kvietimus ir salėje staliukus galima užsisakyti pas Krašto <> 
Valdybos narius: V. Simniškj — 779 Elizabeth Str., Sydney ’’ 
(Tel. MX 2120); B. Stašionį — 11 Beralia Str., Beralla (Tel. * • 
JX 9062) ir B. Daukų — 273 Cooper Rd., Yagoona (Tel. 
UY 5281); M. Petronį —.152 Liverpool Rd., Enfield (Tel.: 
UJ 5727); “Mūsų Pastogės” redaktorių J. Vėteikį — 124 Lo- ‘ ’ 
voni Str., Cabramatta,- N.S.W. ir Spaudos Kioske prie Cam
perdown bažnyčios pas p. E. Stasį. «►

Laukiami svečiai iš Canberros, Wollongongo, Newcastelio J, 
? ir kitų vietovių. J*
Ž RENGĖJAI

I •’ l llli GLOBK]”
OVERSEAS PARCEL SERVICE

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
VALANDOS: Darbo dienomis ............. 6 — 8 vai. vakaro.
Savaitgaliais .............................................. 1 — 4 vai. vakaro.

Skyrius Hobarte:
V. AUGUSTAUSKAS, 179 Easton Ave., W. Moonah. Tas.

PRANEŠAME KLIJENTŲ DĖMESIUI, KAD JŪSŲ PAČIŲ 
SUPIRKTUS SIUNTINIUS SIUNČIAME IR TOLIAU I LIE
TUVĄ, BEI KITUS KRAŠTUS.

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITĖS.
Siuntinius malonėkite siųsti į North Richmond 

geležinkelio stotį.

Įsidėmėtina, kad lietuvių stu
dentų pažangumas moksle lenkia 
vietinius studentus. Antai, Kana
doje per paskutinius 3 metus 22 
lietuviai savo studijas baigė su 
pagyrimais. Tai ryški proporcinė 
persvara.

Amerikos valstybinė Fullbright 
stipendija gilinti humanitarinius 
mokslus Prancūzijoje buvo su
teikta V. Skrupskelytei. Tokia 
stipendija yra retas dalykas. 
Skrupskelytė yra pirmoji iš visų 
į Ameriką atvykusių tautų trem
tinė, kuriai ta garbė suteikta. 
Australijos Sydnėjaus universite
tas studijų pagilinti į Vokietiją 
atsiuntė panašiu būdu Vyt. Do- 
nielą.

Mokslus Amerikoje per pasku
tinius 8 metus baigė arti 500 lie
tuvių bakalauro laipsniu, apie 100 
lietuvių gavo magistro laipsnius 
ir 10 daktaro. Kanadoje 52 baka
lauro laipsniu, 8 magistro, 5 dak
taro. Australijoje baigė aukštuo
sius mokslus apie 20. Prancūzijo
je 2 daktaro laipsniu ir 5 baka
lauro.

Iš viso Lietuvių Studentų Są
jungoje susitelkę 750 narių. Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga turi 
per 350 laisvajame pasauly. Na
rių skaičium antrą vietą užima 
skautai akademikai — apie 300. 
Lietuvių Studentų Santara yra 
jauniausia, pradėjusi veikti nuo 
1954, ir turi 200 narių.

VIENAS VYRAS — NE TALKA
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA

— TAD VISI 1 LIETUVIŠKŲ
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!
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;įl®KUPUOTOJE
Vt+ LIETUUQ7E

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ

RĖMĖJAI
(Tęsinys iš “M.P.” 31 nr.)

PREMIJOS MOKSLININKAMS 
IR MENININKAMS

Liepos 19 d. Vilniuje buvo pas
kirtos respublikinės premijos už 
žymesnius mokslo ir meno veika
lus. 25.000 rublių premija paskir
ta “Tarybų Lietuvos istorijos I to
mo autoriams: prof. K. Jablons
kiui, doc. J. Jurginiui, P. Kulikau
skui ir prof. J. Žiugždai (pasida- 
lintinai). Tokia pati premija teko 
ir matematikui dr. J. Kubiliui už 
penkių matematikos mokslinių 
darbų ciklą. 15.000 rublių gavo 
Kauno Politechnikos instituto do
centas Rozenbliumas už mokslini 
darbą statybos technikos srityje.

Menininkai po 25.000 rublių 
premijas gavo trys: V. Mykolaitis 
Putinas už “Sukilėlių” I tomą, 
Ieva Simonaitytė už “Viliaus Ka
raliaus” du tomus, ir skulptorius 
J. Kėdainis už skulptūrą “Kolū
kio arklininkas”.

Be to, Kultūros ministerija pa
skyrė eilę smulkesnių premijų už 
veikaliukus mėgėjų teatrui bei už 
dainų kompozicijas arba tekstus: 
rašytojai Miliūnas, Kubilinskas, 
kompozitorius Balsys ir choreo
grafas Lingys gavo po 5000 rub
lių, rašytojai Lymantas, Justinas 
Marcinkevičius ir choreografė 
Morkūnienė po 3000 rublių, kom
pozitorius • Budriūnas, choreogra
fas Tamutis po 2000, ir L. Ja
nušytė su Prokopavičium 2000 
rublių pasidalintinai.

“SPONTANIŠKOS 
DEMONSTRACIJOS”

Po didžiosios demonstracijos 
Maskvoj prie Jungtinių Valsty
bių Ambasados, ištisą savaitę vi
sose įmonėse Lietuvoj,, visai taip- 
pat, kaip ir Stalino laikais, vyko 
“spontaniški darbo žmonių susi
rinkimai”, kuriuose buvo sako
mos kalbos ir priimamos rezoliu
cijos prieš “amerikiečių agresi
ją” Libane ir anglų — Jordane.

BIBLIOTEKOS LIETUVOJE
Liepos 21 d., minėdamas “Liau

dies seimo” metines, Vilniaus ra
dijas tarp kitų dalykų teigė, kad 
Lietuvoje dabar esama 3304 bib
liotekų, turinčių' apie 14 milionų 
knygų. O liepos 16 d. Tiesa skel
bė, kad vien viešųjų (masinių) 
bibilotekų yra 1745, ir knygų jose 
9.260.000. Tad likusios 1559 bib
liotekos turėtų būti mokslo ins
titucijų ir mokyklų bibliotekos. 
Pilnų vidurinių ir septynmečių 
mokyklų skaičius šiuo metu mi
nimas apie 1430 (Vėliausias pil
nų vidurinių minėtas skaičius — 
431).

Jei viešosiose bibliotekose yra 
9.260.000 knygų, tai kiekvienai 
vidutiniškai tektų apie 5.300. Ta
čiau į tą skaičių įeina ne tik bib
liotekoms būtini Stalino, Lenino 
ir kiti politiniai raštai, bet taip 
pat ir daugybė gausiai leidžiamų 
politinių brošiūrų, kurių nedide
liais kiekiais išleidžiama po kiek
vieno partijos suvažiavimo arba

kitomis progomis. Į tą skaičių 
įeina taip pat ir gausios, bet 
smulkios brošiūros — pamokymai 
iš žemės ūkio bei technhikos sri
čių.

TIESA tvirtina, kad mokslinė
se bibliotekose iš viso esą apie 7 
milionai knygų, tačiau radijo tei
gimu, visos ebibliotekose esą 14 
milionų knygų. Iš 14 milionų atė
mus 9.26 milionus viešųjų biblio
tekų knygų, mokslinėms ir mo
kyklų bibliotekoms beliktų tik ne
pilni 5 milionai. Tai reiškia, kad 
skaičiai skelbiami nesusitarus...

Tačiau (bibliotekininkystės ka
tedros dėstytojos G. Raguotienės 
duomenimis) Vilniaus universite
to studentai per metus paskaito 
vidutiniškai tik apie 9 ar 10 kny
gų, pedagoginio instituto studen
tai 13 ar 14, ir daugiausia tik sa
vo specialybės literatūrą, vadovė
lius, reikalingus egzaminams ruo- 
ruoštis. Matematikos, gamtos, 
ekonomikos studentai šalia savo 
specialybės apsiriboja atiduodami 
“duoklę” paskirų politinių veika
lų komentarams ir beveik visai 
neskaito grožinės literatūros. 
Silpnai sekamos sovietinės ir už
sienių literatūros naujienos. Nu- 
lodoma, kad vidurinė mokykla 
neparuošia moksleivių grožinės li
teratūros skaitymui.

ADOLFAS NEZABITAUSKIS 
DIRBA AUŠROS” MUZIEJUJE

Lyg atsakymas į Amerikos lie
tuvių spaudoje pasirodžiusį klau
sinių “Kur yra Adolfas Nezabi
tauskis?” (žurnalistas ir kultūros 
paminklų apsaugos specialistas), 
liepos 16 d. Tiesoje įdėtas Adolfo 
Nezabitauskio atvaizdas, kur jis 
vadinamas Šiaulių “Aušros” mu
ziejaus darbuotoju ir rodomas be
restauruojąs atrastas skulptūras.

TRYS PENKTADALIAI BE 
RAUDONŲ KAKLARAIŠČIŲ 
šį pavasarį Lietuvoj buvo 3642 

pionierių draugovės, kuriose bu
vo apie 152000 pionierių (Pionie
riai — skautų “vilkiukus” bei 
“paukštytes” pamėgdžiodami ko
munistinio jaunimo parengiamo
ji organizacija vaikams nuo 7 iki 
14 metų amžiaus, tai yra, 1-7 kla
sių moksleiviams).

Mokyklų to amžiaus vaikams šį 
pavasarį buvo apie 3900, o mo
kinių 1-7 klasėse arti 370000. Tai
gi pionierių organizacijon yra 
įtraukta apie 41-42% visų to am
žiaus moksleivių. Apie 260 mo
kyklų dar neturėjo pionierių or
ganizacijos.

JUOZAS STANULIS 
ATSISVEIKINO SU TEATRU
Juozas Stanulis, buvęs Lietu

vos Valstybės teatro aktorius, vė
liau Klaipėdos ir Šiaulių teatro 
direktorius, liepos 13 dieną pas
kutinį kartą vaidino Vilniaus dra
mos teatre. Jis, po 40 metų dar
bo scenoje, tapo pensininkas.

Bižys — 2 sv., Blažins- 
kas — 10 sv.^ Bliokas — 5 sv., 
BĮ ūmas.— 24 sv., Bogužas — 10 
šil., Bučinskas — 4 sv. 14 šil. G 
penai, Bukevičius — 5 sv., Bu
rokas — 6 sv. 10 šil., Kun. But
kus — 5 sv., Butkus — 4 sv. 3 
šil. 9 penai, Bužinskas — 5 sv.

Calynas — 10 sv. 2 šil. 7 pe
nai, Chodas — 32 sv., Cibulskis
— 6 sv., Cininas — 7 sv. 10 šil., 
Conely — 1 sv., čelkuvienė —
4 sv., čilvinas — 2 sv.

Dailydė — 10 sv., Dambraus
kas V. — 51 sv., Dambrauskas 
J. — 6 sv., Dargužis — 11 sv., 
Daubaras — 5 sv., Dauginas — 
2 sv., Daukus — 9 sv., Deikai —
6 sv. 10 šil. Dirmantienė — 15 
sv., Dragūnaitis — 1 sv., Dočkus
— 15 sv., Dryža — 11 sv. 10 šil., 
Dudaitis 14 sv., Dulinskas — 4 
sv.

Eidėjus — 10 sv., Eidukevičius
— 10 sv., Eirošius — 1 sv., Eler- 
tas — 6 sv., Ermonaitis — 5 sv.

Fetingas — 5 sv., Kopas — 15 
sv.

Gaidžionis — 12 sv. 10 šil., 
Gaižutis — 1 sv., Garolis — 1 sv. 
10 Šil., Gedminas — 10 sv., Ge
nys — 51 sv., Gervinai — 15 sv., 
Gilius — 10 sv., Glionertas — 
50 sv., G riš kai t is — 23 sv., Griš- 
kauskas R. — 1 sv., Griškauskas 
A. — 7 sv., Grosas P. — 2 sv., 
Grudzinskas — 2 sv., Gučys —
5 sv., Inž. Gumeniukas — 16 sv., 
Dantų gyd. Gumeniukienė — 7 
sv,

Indriūnas — 1 sv., Inkratas —
7 sv.

Jablonskis 5 sv., Jacina —
— Anuškevičius — 10 sv., Ja- 
kubėnas — 9 sv., Janavičiai A. 
ir J. — 5 sv. 10 šil., Jančius ■— 
55 sv., Januškevičius — 15 sv., 
Jantauskas — 39 sv., Janulevi- 
čius — 1 sv. 10 šil., Janušaus
kas — 6 sv., Jarmalavičius — 1 
sv., Jasaitis — 1 sv., Jaselskis 
28 sv., Jazbutis — 5 sv., Jokan
tas — 5 sv., Jonaitis — 22 sv., 
Jūraitis — 5 sv., Jurkšaičiai — 
25 sv., Jurkšaitis — 1 sv., Jur
kūnas — 13 sv., Juocius — 10

— 1 sv., Kavaliauskas — 20 sv., 
Kazakevičius — 5 sv., Kazlaus
kas — 30 sv. 10 šil., Kazokas — 
9 sv. 10 šil., Kažemėkaitis — 7 
sv., Kecorius — 5 sv., Kedys — 
5 sv., Kelertas — 88 sv., Kelne
ris — 1 sv., Keraitis — 20 sv., 
Kisielius — 2 sv., Kišonas — 50 
sv., Kymantienė — 2 sv., Kyze- 
lis — 5 sv. 10 šil., Kniulis — 1 
sv., Kolakauskas — 4 sv., Kole
vas — 6 sv., Kondreckas — 1 
sv., Konjevič — 3 sv., Kovalskis 
A. — 4 sv., Krasauskas — 1 sv., 
Kramilius — 1 sv., Kriuklys — 
1 sv., Kvietinskas — 5 sv., Ku- 
bertas — 5 sv., Kube — 5 sv., 
Kupris — 10 sv., Kutas — 13 
sv. 10 šil., Kuras — 6 sv., Kuš
tąs — 7 sv., Kutka — 11 s v.

Ladyga A. — 50 sv., Ladyga 
V. — 1 sv., Lelešius — 50 sv., 
Laukaitis Ad. — 6 sv.B Laukaitis 
V. — 5 sv., Laurinaitis — 5 sv., 
Lekavičius — 3 sv., Liveris — 5 
sv., Lukoševičius — 1 sv.

Makaras — 40 sv., Makauskas
— 10 sv., Makūnas — 11 sv., Ma- 
rašinskas — 7 sv., Marcinkienė
5 sv., Marcin — 10 sv., Marčiu
lionis — 10 sv., Martinkus — 3 
sv., Mauragis — 70 sv., Maura- 
gytė — 5 sv., Matekovas — 28 
sv., Matulis K. — 2 sv., Matulis
— 8 sv., Medelienė — 1 sv., 
Mensonai — 6 sv., Meškauskas —
6 sv., Merfeldas — 10 šil., Mic
kevičiai — 6 sv., Mickevičius V.
— 3 sv., Mickus — 35 sv., Mige- 
vičiai — 23 sv., Mikutavičius — 
18 sv., Milašas — 1 sv., Miliaus
kas — 35 sv., Miniotas — 2 sv., 
Misiūnas — 6 sv. 10 šil., Mišei
kis — 10 sv., Mordosas — 11 sv., 
Motuzas — 32 sv.

Nagys P. — 10 šil., Nakutis — 
34 sv., Narkevičius — 5 sv., 
Norvilaitis S. — 11 sv. 10 šil., 
Norvilaitis A. — 50 sv., Narušis
— 15 sv., Naujokas — 5 sv., 
Neimanas — 19 sv.

Olšauskienė — 1 sv.
Pačėsa — 11 sv. 10 šil., Palio

kas — 3 sv., Pališkis J. — 8 sv., 
Pališkis A. — 5 sv., Paltanavi
čius — 24 sv., Paškauskas — 25

5 sv., Prancuzevičius — 5 sv., 
Pranulis — 1 sv., Praujic — 2 
sv., Protas — 7 sv., Pūkai — 43 
sv., Pukys — 25 sv., Pužas- —
5 sv.

Radinas — 5 s v., Radzevičius 
12 sv., Ramanauskas Juozas — 
60 sv., Ramanauskas Jonas — 50 
sv., Raštutis — 1 sv., Ratas — 2 
sv. 10 šil., Rcisgys — 15 sv., Ri
dikas — 7 sv., Rimkevičius — 6 
sv., Rusa V. — 59 sv., Rusa A. 
7 sv. 10 šil., Rušaitė — Berno
tienė — 11 sv.

Sadauskas — 13 sv., Sakalaus
kas J. — 6 s v., Sakalauskas P.
I sv. 10 šil., Sadauskas Pr. — 1 
sv., Sadžius — 4 sv. 10 šil., Sa
kalas 20 sv., Sankauskas — 60 
sv., Sapka — 5 sv., Sapronas —
6 sv., Sauka — 5 sv., Sausaitis 
5 sv., Sedaitis — 10 šil., Sejo- 
nas — 2 sv., Sheper — 1 sv., Si
daravičius — 9 sv. 4 šil. 6 p., 
Simniškis — 8 sv., Sirutis J. — 
60 sv., Sirutis — 1 sv., Skirkai
— 8 sv., Slavėnas — 5 sv., Slon- 
skiai — 9 sv. 12 šil., Spačkaus- 
kienė — 1 sv., Stadalnikas — 9 
sv. 10 šil., Stakauskas — 10 sv., 
Stankevičius — 5 sv., Stankevi
čiai Ad. ir M. — 20 sv., Stauton
— 1 sv., Stasiūnaitis — 1 sv., 
Stašionis B. — 57 sv., Stašionis 
K. — 3 sv., Statkus J. — 5 sv., 
Statkus A. — 5 sv. 18 šil., Stau- 
girdas J. — 7 sv., Staugirdas A.
— 3 sv., Stravinskas — 1 sv., 
Stošius — 5 sv., Stupuras — 2 
sv. 10 šil., Sviderskas — 5 sv.

Šaparai — 3 sv., Šapokas — 3 
sv., Šatkauskas — 21 sv. 10 šil., 
Šidlauskas — 1 sv., Šidlauskas B.
— 8 sv., šilinskas — 90 sv., šim- 
boras — 55 sv., šimborienė — 1 
sv., šurka — 8 sv., šliafertas —
II sv., Šliogeris Vac. — 26 sv., 
Šliogeris Vyt. — 21 sv. 9 šil. 2 
pen., Šliogeris A. — 3 šv., šly- 
teris — 6 sv., Šmitas — 1 sv., 
Šmitienė — 1 sv., špokas — 2 
sv., švedas — 45 sv., šverinas — 
1 sv. 10 šil., šumskis A. — 45 
sv., šumskis M. — 12 sv. 10 šil.

Vaidauskas — 5 sv., Vaitonis
— 4 sv., Valeckas — 3 sv., Va
liulis — 10 sv. 10 šil., Valteris
— 5 sv., Vanagas J. — 15 sv. 10 
šil., Vanagas T. — 1 sv. 10 šil., 
Vaškevičius — 20 sv., Vazgelevi- 
čius — 10 sv., Veblaitis — 2 sv., 
Veteikis — 9 sv., Vičiulienė —

“SAVI” ĮSTATYMAI

Prieš kiek laiko Maskvoje buvo 
nutarta leisti respublikoms turė
ti savus civilinius, baudžiamuo
sius, teisinės ir teismų santvar
kos įstatymus. Tačiau Maskva 
rezervavo sau teisę prieš tai iš
leisti visiems tiems įstatymams 
bendruosius dėsnius, kurie turi 
būti privalomi visose Sovietijos 
respublikose.

Dabar Maskvoje jau yra pa- 
rentas baudžiamojo kodekso ir 
baudžiamosios teisenos bendrųjų 
dėsnių projektas, kuris paskelb
tas Maskvos teisiniuose žurnaluo
se. Ryšium su tuo Vilniuje jau 
svarstomas Lietuvai rengiamas 
baudžiamųjų įstatymų ir baudžia
mosios teisenos kodekso projektas. 
Bet bendrieji dėsniai tuose kodek
suose kaip tik ir yra visa esmė, 
nes juose išreiškiama visa filoso
fija bei politika, kuria grindžia
mas kodeksas. Tų dalykų paskiro
se respublikose nebus galima sa
viškai pakeisti. Todėl “savi kodek
sai”, jei ir skirsis kuo nuo kitų, 
tai tik smulkmenose, daugiausia 
“receptinėj” daly, kuri konkrečiai 
nurodo už kokį nusikaltimą kokia 
bausmė skiriama, bet ir tai galės 
nukrypti tik tiek, kiek leis ben
druose dėsniuose vyraujantieji nu
rodymai.

41 sv., Vilimas — 2 sv., Vingi
lis 1 sv., Virgeninkas — 15 gv., 
Vizbaras — 5 sv., Voldeniukas — 
5 šv.,

Umbražiūnas — 1 sv.
Tamašauskas — 6 sv., Turai — 

1 sv., Tunkūnas — 10 sv.
Zaborskis N. — 7 sv. 10 šil., 

Zakaras '— 11 sv., Zakarevičius 
— 57 sv., Zaremba — 31 sv., Zi- 
gaitis — 22 sv., Zigmantas — 7 
sv. 10 šil., Zinkai — 30 sv., Zub- 
rickas — 11 sv., Žalys — 11 sv. 
10 šil., Žemaitis — 2 sv., Žigie- 
nė — 2 sv., Žilys — 10 sv., Žit- 
kauskas — 11 sv., Žolynas — 27 
sv. 5 šil.

Bankstowno Lietuvių Namų 
Valdyba

NUTILO APIE DARIAUS-GIRĖNO PALAIKUS
Birželio 14 dieną vakarinėse 

žiniose Vilniaus radijas buvo pra
nešęs, kad Kaune, medicinos ins
tituto rūsyje rasti 1944 metais 
paslėpti (užmūryti) Dariaus ir 
Girėno karstai su jų palaikais. 
Tada buvo pranešta, kad arti
miausiu laiku bus surasta jiems 
prideramai garbinga poilsio vie
ta, kurioje jie bus palaidoti. Pra
nešimas buvo baigtas žodžiais: 
“•šis įvykis sutaps su lakūnų žu
vimo 25-mis metinėmis, kurias 
mūsų respublikos visuomenė ruo
šiami tinkamai pažymėti”.

Atėjo liepos 17 diena, 25 metų 
nuo lakūnų žuvimo sukaktis, bet 
žadėtų iškilmių nebuvo. Net ir 
birželio mėnesį tos radijos žinios 
apie lakūnų palaikų atradimą ne
paskelbė nei vienas laikraštis. Iš 
viso, liepos 17 dieną Darių ir Gi
rėną plačiai paminėjo tik TIESA, 
paskyrusi tam savo vedamąjį 
straipsnį ir visą antrąjį puslapį. 
Tačiau jie paskirti ne tiek did
vyriams paminėti, kiek įvairiems 
priekaištams dėl jų žuvimo iš

skaičiuoti, kuriuose kaltinama ano 
meto Lietuvos vyriausybė ir Ame
rikos lietuvių visuomenės dalis, 
kad lakūnų žygio tinkamai ne- 
parėmę.

Vietoj iškilmių Lietuvoje, kuk
lios iškilmės buvo Lenkijoje, Jcur 
j lakūnų žuvimo vietą (Soldau 
mišką) buvo nuvykusi speciali de
legacija: Povilas Rotomskis (“Lie
tuvos kultūrinių ryšių su užsieniu 
draugijos” pirmininkas), S. Da
riaus duktė gydytoja Nijolė Maš- 
tarienė, Adolfas Urbšys, Kauno 
sklandymo stoties viršininkas Ze
nonas Brazauskas, rašytojas Al
fonsas Bieliauskas ir Vytautas 
Zenkevičius iš kompartijos cent
ro įstaigos. Tačiau delegacija 
daugiau lankėsi kitose vietose ir 
daugiau dėmesio skyrė “ryšių 
stiprinimui tarp Liaudies Lenki
jos ir Tarybinės Lietuvos”, negu 
lakūnų* paminėjimui.

Lenkijoje gyvenantiems lietu
viams Lenkijos valdžia neleido 
rengti iškilmių Soldino miške.

LNA

šil.
Kalakonis — 10 sv., Kalbokas 

— 3 sv., Karitonas — 5 sv., Kar
pavičius — 5 sv., Karpis — 25 
sv. 10 šil., Karvelis — 16 sv., Ka
siulis — 1 sv., Kasperaitis — 7 
sv., Kanteika — 40 sv., Kateiva

sv., Paulauskas — 10 šil., Pau- 
liukoniai — 4 sv., Pauperis — 8 
sv., Petniūnai — 55 sv., Petraus
kas — 49 sv., Penkaitis — 17 
sv., Petronis — 10 sv., Petruke- 
vičius — 10 sv., Pikturna — 7 
sv., Pimaitis 2 sv., Plūkienė —

Lietuvon Ateina
RUDUO IR ŽIEMA

Daugelis mūsų esame pasiuntę dovanų siuntinius savo 
artimiesiems Lietuvon ar Sibiran, šiuo metu, kada ten vėl 
atslenka ruduo ir žiema, ne vienas vėl susirūpinęs tuo klau
simu, juo labiau, kad yra pasklidę visokių gandų...

Tūkstančiai yra pasinaudoję praeityje mūsų solidariu 
šioje srityje patarnavimu, todėl ir tuos, kurie dar nėra siuntę 
siuntinių PER TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIŲ LONDONE, kvie
čiame tuo pasinaudoti ir siųsti per mus.

Geriausias šioje srityje piršlys — pasiteiraukite tų, kurie 
jau mus išbandė.

Kaip iki šiol, taip ir dabar mes kiekvienam siunčiame ne
mokamai lietuvių kalboje kainoraščius ir medžiagų pavyzdžius.

Daug rūšių medžiagų kainos žymiai papigintos.

Tik TAZAB Bendrovė nelaukdama Jūsų {mokėjimo, 
pasiunčia tuoj pat siuntinius, kai tik gauna Jūsų užsakymus.

Siuntėjas turi žinoti, kad geriausios medžiagos yra ang
liškos, o trumpiausias kelias siuntiniams tik iš Londono. 
Jei turite bet kurių rūpesčių su siuntiniais, atsiminkite mūsų 
adresą:

TAZAB Lithuanian Dep
1, Landbroke Gardens, London W. 11

Centr. Tazab, 22 Roland Gardens, London S.W.7

I COSMOS TRADING CO. |

i

i

X
X

■i

SAV. A. VAITIEKŪNAS
Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 23-ČIO 
RUGPIŪČIO. SIS TRANSPORTAS YRA VIENAS IS KALĖDI
NIŲ! PASKUBĖKITE IŠSIŲSTI SAVO SIUNTINIUS JAU 
Dabar, nes duodame garantiją, kad jie bus pri
statyti KALĖDOMS.
Siuntiniai priimami iki 44 1b. svorio. Oro pašto tarifai 12/6 už 
kiekvieną į 1b svorio. Taip pat priimame užsakymui vaistams.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas)
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

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

N.S.W., Tel. LL 6549
ADELAIDĖJE: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. 
BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Bris

bane, Q’ld. Tel. U 5827
PERTH: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, WA.
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New

castle, N.S.W.
GEELONGE: K. Zdanavičius, 19 Oxford St., Geelong East, Vic.
PAS MŪSŲ AGENTUS GALITE GAUTI PIGIŲ IR GERŲ 

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ SIUNTIMUI.

i

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei.
Vaikams nuoląida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutes nuo miesto centro (Shopping 
Centre,
Tarifas
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(MVPOPTAW
Redaguoja Antanai Laukaitis

Adresas: 4 Chisholm Are., Helmute, N.S.W. TeL: UW 4948

ATVIRAS LAIŠKAS AUSTRALIJOS LIET. 
FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO V BAI

PO 20-TIES METŲ

šiais metais sueina 20 metų, 
kai Kaune įvyko I.ji Tautinė Lie
tuvių Olhąpiada. Kaip žinome, 
nedaug pasaulyje yra rengiamų 
tautinių olimpiadų, kai Lietuva, 
nors skaičiumi būdama maža tau
ta, sugebėjo tai padaryti ir su
rasti lėšų gražiam josios prave- 
dimui.

Per ateinančias Kalėdų atosto
gų šventes Melbourne bus ren
giama IX Australijos lietuvių 
sporto šventė, tat, mano nuomo
ne, šios šventės metu ir būtų tin
kamiausiai paminėti Tautinės 
Olimpiados 20-tj. Konkrečiai siū
lyčiau Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Valdy
bai jau dabar sudaryti minėjimo 
komitetą, kuris turėtų suregis
truoti I-sios Tautinės Olimpiadoj 
dalyvius, jų atsiektus laimėjimus

ir kt. Aš manau, kad šiai šventei 
bus išleistas specialus leidinys, į 
kurį reikėtų įtraukti ir Tautinės 
Olimpiados minėjimą. Būtų gera, 
kad šis reikalas būtų neatidėlio
jamas, o jau būtų pradėta ruošti 
medžiaga šiam leidiniui.

Aš pats asmeniškai pažįstu 
Australijoje gyvenančius Tauti
nės Olimpiados dalyvius iš teisė
jų, irklavimo, lengvosios atleti
kos, krepšinio, sklandymo ir plau
kimo grupių. Manau, kad atsiras 
dalyvių ir iš kitų šakų. Todėl jau 
dabar pats laikas suregistruoti 
juos, iš kurių kiekvienas turėtų 
parašyti savo įspūdžius iš buvu
sios lietuviams tikrai svarbios 
Tautinės Olimpiados. Būtų labai 
gražu, jeigu ALFAS Valdyba ir 
rengėjai melbourniškiai rastų bū
dą sukviesti juos visus į IX-ją 
sporto šventę Melbourne.

J. Riauba. Adelaidė.

Sydnėjuje
S ACHMATIN INKAMS

šių metų rugpiūčio mėn. 17 
dienų (sekmadieni) 2-trų vai p.p. 
laukiamas Sydnėjaiu lietuvių 
iachmatinįnjsij ku
ri. įvyks Sydnėjaus Lietuvių 
Centr. Namuose, Redferne, 18-20 
Botany Rd.

Dienotvarkė j«:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Sekcijos vadovo pranešima*’,
3. Svarstymai tolimesnės šach

matininkų veiklos ir
4. Klausimai bei sumanymai.
Visiems šachmatų sekcijos na

riams dalyvavimas būtinas. Kvie
čiami ir kiti šachmatų mėgėjai.

Kovo šachm. Sekc. Vadovas

KOVAS — KINIEČIAI 
48:45 (27:26)

Artėjant prie žiemos turnyro 
pusfinalių, koviečiai turėjo gana 
įdomų savo komandos susitikimą, 
prieš labai judrią ir techniškai 
gerą kiniečių krepšininkų koman
dą. Visą žaidimo laiką kova vyko 
apylygiai ir taškas sekė tašką. 
Antrojo puslaikio viduryje kinie
čiai gana smarkiai paspaudė ko- 
viečius ir taškais net vedė, bet 
rungtynių pabaigoje Galiūnas pa
darė kelis labai gražius tolimus 
metimus ir koviečiai, po sunkios 
kovos, pelnytai laimėjo, įeidami j 
žiemos turnyro pirmąją ketveriu
kę. Taškai: Gašlūnas 11, Kriauce- 
vičius V. 10, Vasaris; 8, Šutas 6, 
Kemež’ys 7, Kazakaitis, Kriauce- 
vičius J. ir Daniškevičius po 2.

Adelaidėje
VYTIS I — GLENELG 

59:41 (23 JI)

Rungtynes rytiečiai pradėjo 
labai silpnai ir visą puslaikj žai
dė blogai. Gynimas buvo ypatin
gai silpnas ir priešo žaidėjai bu
vo dengiami tik po pačiu krepšiu, 
kas leido priešininkui daryti leng
vus ir sėkmingus metimus. Pirma
jame puslaiky padėtį gelbėjo tik

Gurskis savo ilgais metimais ir 
Klimaitis savo staigiais prasiver
žimais. Antrajame puslaikyje, vy- 
tiefiai parodę gerų žaidimų, re- 
zultatų išlygino ir atsiekė užtik
rintų laimėjimų. Taškai: Ignata- 
Y*.ŠiU» 19, Klimaitis 14 Gurskis 
su Petruška po 12 ir Jaciunskis 2.

VYTIS II — UNIVERSITY 
43:49 (1654)

fils pralaimėjimas mūsiškiams 
buvo Ubai netikėtas. Merūnui dėl 
darbo j rungtynes neatvykus, bu
vo žaidžiama be pamainų. Pra
džioje rungtynės vyko apylygiai, 
bet prieš puslaikio pabaigą prie
šininkas, dėl nesklandau s mūsiš
kių gynimo, atsiplėšė. Antrame 
puslaikyje perėjus prie Individua
laus dengimo, žaidimas pagerėjo, 
bet pasivyti priešininką nebuvo 
rpėta. Taškai: Gumbys 12, Visoc
kis su Lopšiu po 10, R. Urmonas 
7 ir L Urmonas 4.

JAUNIAI — TEACHERS COL. 
4255 (1555)

Jauniai, po poros savaičių per
traukos vėl pradėjo žaisti pir
menybėse. Pradžioje buvo bloga 
gynyba. Antrajame puslaikyje, 
perėjus j zoninį dengimą, buvo 
sužaista labai gerai, nors ir ne
pajėgta rungtynių laimėti. Taš
kai: M. SUtnickas 23, Gudelis 9, 
Kalibatas 7 ir Andriušis 3.

Hpatrik
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatą.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryti*, iki 9 
vai. vakaro.
Laiva* išplaukia: 23-1 o birželio 
ir 9-to liepos.

TEL. : MM 2791.

AUSTRALIA — RUSIJA
MES SIUNČIAME:

★ Jūsų nuosavus daiktus
— jie tari būti nauji — apdraustu paštu tiesiai i Kurijų
* -žinotini., išeina du kartu j savaitę, nedelsiant
* Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba
★ Viri mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės 
už gautas siuntinius nieko neprimoka.

* VISI SIUNTINIAI YRA PILNAI GARANTUOTI.

CONTAL CO.
DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

DEPARTAMENTAS 
387 Liula Bourk. S U 

MELBOURNE, VIC. 
Tri. MU 1608 & MU 3S27 

po darbo: JB 5368
Darbo dienomis: 9.30 v.r._ 7 p.p.
Šeštadieniais: 9 v.ryto — 1 p.p.

KLAUSYKITE C O N T A

OVERSEAS RELIEF 
SERVICE

362 SOUTH TERRACE
(tuoj prie Woolworth*)

BANKSTOWN. NAW.

TeL UY 6882

L RADIJO PROGRAMŲ
kwkvi.au sekmadieni, 3 GL uuo 2 vaL p.,. iki 2.30 p-p.

MERGINŲ I — TORRENS 
46:29 (18:13)

Merginos, nors tarpais ir labai 
silpnokai žaidė, atąįekė pergalę. 
Treneris turėtų daug daugiau dė- ' 
mesio kreipti į gynybą. Taškai: 1 
M. Kelertaitė 22, Kitienė 7, Pe
čiulytė 4, O. Kelertaitė 3, šiukš- 
terytė ir Gumbytė po 2. Gynime 
labai gerai žaidė Ignatavičienė.

JAUNĖS — CHRYSLER 
14:17 (6:3)

Jaunės, nors ir labai stengėsi, 
negalėjo išvystyti gero žaidimo, 
nes priešininkės irgi to siekė. 
Antrajame puslaikyje buvo blo
ga gynyba ir nesilaikoma savo po
zicijų. J šias rungtynes dėl egza
minų negalėjo atvykti L. Radze
vičiūtė, kas labai susilpnino mūsų 
puolimą. Taškai: D. Radzevičiūtė 
10, Andriusevičiūtė 4. Be to žai
dė: Bartminaitė, Jaunutytė, Šul
caitė ir Krugerytė.

STALO TENISAS
Vytiečiai vyrai, laimėję pasku

tines savo rungtynes prieš Wood- 
wille 9-2, šiose pirmenybėse lai
kosi labai gerai ir, atrodo, užtik
rintai pateks j finalus. Per šį 
susitikimą labai gerai sužaidė A. 
Petruška, laimėdamas visas tris 
partijas. Kurauskas su Ignatavi
čium laimėjo po 2 partijas.

Merginos stalo teniso turnyre 
buvo užregistruotos per stiprioje 
klasėje ir dėl to daug pralaimėjo, 
nors šie pralaijnėjimai atneša di
delę naudą ir jos padarė labai 
didelę pažangą žaidime.

M. KELERTAITĖ — 
P. AUSTRALIJOS RINKTINĖJE

Viena Iš geriausių vytiečių 
krepšininkių M. Kelertaitė yra 
pakviesta į P. Australijos mergi
nų krepšinio rinktinę, ir, gal būt, 
vyks žaisti į Melbourną. Visi vy
tiečiai džiaugiasi Marytės atsiek
tais rezultatais ir linki jai daug 
sportinės sėkmės ateityje.

PAVYKĘS BALJUS
Liepos 26 dieną vytiečių su

ruoštas balius praėjo labai jau
kioje ir linksmoje nuotaikoje. 
Kadangi tą dieną išpuolė Oninės, 
tai Vyties valdyba vardinių pro
ga pasveikino valdybos narę O. 
Mikalainytę ir kitas baliuje da
lyvavusias Onas.

B.N.

Geelonge
VYTIS — METRO 4950 (2052)

Melbourne krepšinio pirmeny
bėse, A. Rez. grupėje, Vytis I po 
kietos ir permainingos kovos pla- 
laimėjo prieš Metro. Nežiūrint 
plalaimėjimo. Vytis parodė gražų 
komandinį susi žaidimą ir tik ne
sėkmė metimuose paskutinėje mi
nutėje nulėmė rezultatą priešinin
kų naudai. Taškai: R. Zenkevičius 
18, A. Šimkus 14, A. Bacevičius 
6, A. Kaladė 5, A. Bertašius ir 
E. Lipšys po 3.

VYTIS II — SCOUTS 
35:43 (17:21)

Vyties II. komanda, netekusi 
poros žaidikų, kurie buvo sužeis
ti praeitos savaitės rungtynėse, 
pralaimėjo prieš skautus. Žaidi
mas nebuvo aukšto lygio, prieši
ninkas parodė daugiau veržlumo 
antro puslaikio gale ir nesunkiai 
laimėjo. Taškus įmetė: T. Joman
tas 11, S. šutas 9, J. Lipšys, A. 
Kisielius ir J. Aukštikalnis po 4, 
L. Tberlė 3.

VYTIS — COMETS (mergaitė.) 
17:20 17:13)

Vyties mergaičių komanda su
sitiko su stipria Comets penketu
ke. ši australių krepšinio koman
da yra viena iš stipriausių Mel
bourne ir šiuo metu pirmenybių 
lentelėje užima pirmą vietą. Vy- 
tietės parodė nelauktai kietą pa
sipriešinimą, ypatingai antrame

puslaikyje, kurį jos ir laimėjo 
(10:7), kiek silpniau sužaistas 
pirmas pindaikis nulėmė rezulta
tą Comets naudai. L. Šimkutė bu
vo viena iš geriausių Vyties žai- 
dikių, įmetusi 12 taškų. D. Ber- 
tašiutė 5.

ŠACHMATAI

Vytis dar kartą įrodė savo pra
našumą antrame rate, nugalėda
mi stiprią Geelong Club koman
dą 3:1. A. Bratanavičius (1) 
lengvai įveikė D. McLeod (0). R. 
Giedrys, (0) padaręs pozicinę 
klaidą turėjo pasiduoti buv. Gee
longo meisteriui S. McDonald 
(1), J. Jonušas (1) nesunkiai lai 
mėjo prieš E. Beer (0). J. Mali
nauskas (1) gražioje kovoje pri
vertė pasiduoti H. Kawitxki.

— Dalyvi* —-

VYTIS — THORNBURY OPP. 
9:19 (5:4)

Praeitą savaitę Vyties krepši
ninkės pralaimėjo prieš aukšta
ūges australas — Thornbury ko
mandą. Gerai dengdamos, mūsiš
kės baigė pirmą puslaikj vienu 
tašku savo naudai. Antrame pus- 
laiky, G. Starinskaitei ir D. Ber- 
tašiūtei apleidus aikštę su 5 bau
dom, pasilikusios keturios mūsiš
kės nesugebėjo uždengti gerai 
mėtančių australių ir turėjo pra
laimėti. Puolime gerai pasirodė 
T. Jonušaitė. Silpnai sekėsi mėty
ti baudas: iš 10 buvo išnaudotos 
tik 3. Taškus įmetė: L. Jonušai
tė 7, L. Šimkutė 1, E. Buckytė 1.

VYTIS I — CARLTON 
3558 (19:16)

Viktorijos žiemos krepšinio pir
menybėms einant prie pabaigos. 
Vytis gražioje kovoje nugalėjo 
vieną iš stipriausių A Rezervo 
grupės komandų — Carlton. Vy
tis pasirodė pranašesnė visose po
zicijose už savo priešininką, o Ba

cevičiui ir Šimkui taikliai mėtant, 
australai nerado jokių priemonių 
išventgti pralaimėjimo. Taškus 
pelnė: A. Bacevičius B. A. Šim
kus 10, R. Zenkevičius 6, A. Ber
tašius, E. Lipšys ir A- Kaladė 
po 2.

VYTIS II — TRY BOYS 
3653 (8:11)

Geelongo miesto krepšinio pir
menybėse Vytis 11 po nesėkmin
gos rungtynių pradžios užtikrin
tai nugalėjo Try Boys komandą. 
Pirmame puslaiky keletas Vyties 
žaidikų dėl darbo bei mokyklos 
negalėjo laiku atvykti į rungty
nes, ir priešininkas gavo mesti 
10 techniškų baudų, iš kurių iš
naudojo 7, bet tas nepalaužė ry
tiečių kovingumo: jie greit išly
gino ir, padidinę žaidimo spartą, 
laimėjo rungtynes 13 taškų skir
tumu.

Šiose rungtynėse ypatingai ge
rai savo veržlumu bei kovingumu 
pasirodė J. Aukštakalnis, kiti ko
mandos nariai sužaidė be prie
kaištų. Taškus įmetė: A. Joman
tas 14, SL Šutas 10, J. Aukšta
kalnis, J. Lipšys, ir A. Kisielius 
po 4.

VYTIS — EAST ROVERS 
3655 (1956)

Paskutinėse pirmojo rato rung
tynėse Vytis nugalėjo E. Rovers 
komandą ir dabar Geelongo krep
šinio pirmenybių lentelėje užima 
antrą vietą, šios rungtynės buvo 
labai kietos: abi pusės kovojo už 
kiekvieną tašką, o teisėjams lei
džiant, buvo prieita net iki žiau
rumų — porą Vyties žaidėjų dėl 
susižeidimų turėjo apleisti aikš
tę. Paskutinėse sekundėse prieši
ninkas vedė vienu tašku, bet A. 
Jomantas tiksliu metimu iš kam
po padavė pilną metimą ir Vytis 
laimėjo. Taškai: A. Jomantas 12, 
J. Jonušas 5, A. šutas 6, J. Lip
šys, J. Aukštakalnis ir A. Kisie
lius po 4, K. Starinskas 1.

JUSU PINIGAI
SAUGŪS

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
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done.
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Bendras ir taupos 
skyriai

AH701U

Medžiagos — vaistai — maistas

DOVAMNIAI SIUNTINIAI BE 
MUITO

i

USSR ir kitus kraštu*

REIKALAUJANT IŠSIUNČIAMI 
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PASTOGE
PLUNKSNOS KLUBO PENKMETIS sydnėjus

Tarsi nejučiomis prieš penke
rius metus susirinko penki plun
ksną valdą sydnėjiškiai lietuviai: 
buvę “M.P.” redaktoriai — J. 
Žukauskas, a.a. J. Kalakauskas, 
rašyt. V. Kazokas ir žinomi spau
dos darbuotojai — P. Sirgėdas 
su J.P. Kėdžių.

Pirmame savo susitikime jie, 
atrodo, nesprendė kurių visuome
ninių ar tautinių problemų, ne
svarstė savo kūriniui —• Plunks 
nos Klubui — įstatų detalių, o 
bendrame pobūvyje tenorėjo kal
bėtis tik tais reikalais, kas buvo 
neišsakyta jų širdyse ir gvildeno 
klausimus, kurie jiems buvo mie
li ir artimi.

Ir štai, po penkerių metų, s.m. 
rugpiūčio 2 d. j sukaktuvinį po
būvį susirikno apie 20 klubo na
rių su poniomis.

Per atidaromąjį žodį pirminin
kas rašyt. V. Kazokas, tarp kitko, 
šitaip pasidžiaugė Klubo esimo 
faktu:

“Mūsų sąlygomis kasdienybė 
mus perdaug prislėgė, padarė iš 
mūsų gyvenimo karikatūras, iš
kreipė mūsų ne tik gyvenimo ke
lią, bet ir veidus. Aš, labai daž
nai žvelgdamas į šiuos gerai pa
žįstamus ir artimus veidus, pa
galvoju, kaip žiauriai likimas pa
sišaipė iš mūsų, nublbkšdamas 
visai kitais keliais — ne tais, ku
riais mes ruošėmės eiti.

Vienus', kurie turėjo kalno vir
šūnėmis laipioti, pakišo po žeme, 
kitiems, kurie turėjo skrajoti, 
atėmė sparnus ir uždėjo vėžlio 
šarvus, dar kitus, kurie turėjo 
žmogiška šviesa švytėti, pavertė 
mechaniškais, bevardžiais maši
nos ratukais...

Prisimindamas, kuo jie buvo ir 
vaizduodamasis, kuo jie turėjo 
būti, aš jaučiu, kokią gilią tra
giką nešiojasi kiekvienas širdyje 
h kokia skaudi jiems yra gyveni
mo realybė. Daug panašaus liki
mo žmonių, rezignavę, pasidavė 
aplinkai, bet šie žmonės, kuriuos 
aš šiandien turiu prieš akis, dar 
vis nepasiduoda ir stengiasi bet 
kokia kaina praskelti kasdieny
bės uždangą ir valandėlę-kitą pa
gyventi kitu, iliuzoriniu pasauliu. 
Sakau, iliuzoriniu, nes, iš tiesų, 
mums tėra tik šita galimybė. Ir 
šisai kasdienybės pravėdinimas 
mums patiems yra nepaprastai 
prasmingas. Per jį mes vėl at
gaunant savo veidą, įgyjam žmo
gišką žvilgsnį ir susirandam sau 
vietą visoje vertybių ir prasmy- 
bių skalėje. Šisai langas j tą iliu
zorinį pasaulį, į tą pasaulį, ku
ris priklauso tiktai mums, ir yra 
šitas siauras ratelis, kukliai va
dinamus — Plunksnos Klubu”.

Apie Klubo posėdžius ir šven
tadienio prasmę žmogaus dvasi
nei būsenai, V. Kazokas savo kal
boj išsireiškė:

AUKOS 
REDAKTORIAUS 

PAMINKLUI
Pradedame skelbti sąrašą aukų 

a.a. “M.P.” redaktoriaus Jurgio 
Kalakausko — Kalakonio pamink
lui. Iki šio aukojo:

L. Karvelis £ 1.0.0, V. Šable
vičius £ 1.0.0, A. Krausas £ 5.0.0, 
L. Valeckas £ 1.0.0, S. KaValiaus-* 
kas £ 1.0.0, V.B. Barkai £ 1.0.0, 
p.p. Čibirai £ 1.0.0, V. Simanke- 
vičius £ 1.0.0, J. Perlibachas £ 
1.0.0, J.J. Bachunas £ 25.0.0, Liet, 
spaustuvė Mintis Pty. Ltd. £ 3.0.0, 
ir P.E. Nagiai £ 2.0.0.

Aukos prašoma siųsti adresu: 
Box 4558, G.P.O., Sydney, NSW, 
pažymint tikslą.

Dėl netikėtos ir persankstybos “M.P. Redaktoriaus ir 

visuomenininko J. KALAKAUSKO — KALAKONIO mirties, 

reiškia lietuviškai visuomenei užuojautą
N. Zelandijos L.B. Krašto Valdyba

“Vis dėlto šventadienio prasmė 
yra daug gilesnė, negu nieko ne
veikimas. Tatai yra tas, ką aš ir 
pradžioje minėjau — tai savotiš
kas katarsis, atsigaivinimas, ati
trūkimas nuo kasdienybės ir pa
žvelgimas į save grynai iš žmo
giškos pusės. Ir tatai yra pats 
tikrasis šio klubo pagrindas, pati 
gilioji prasmė. Tiesa, vėliau, bu
vo imta nauja kryptis — mūsų 
posėdžius padaryti diskusijų va
karais. Vis dėlto šios diskusijos 
tebuvo ir tebėra tik priedas prie 
to, ką mes jau turėjome. Klubas 
kaip buvo, taip ir paliko mūsų 
šventadieninių nuotaikų išraiška.

Kaip PI. Klubas skiriasi nuo 
kitų organizacijų savo charakte
riu, lygiai taip jis yra skirtingas 
ir savo, konstrukcija. Klubas ne
turi nei įstatų, nei ideologinių 
gairių, nei valdybų su raštinin
kais ir kasininkais. Ir tai yra gy
vas liudijimas, kad į jį atėjęs 
žmogus nepraranda savo asmens 
laisvių — čia kiekvienas lieka ir 
reiškiasi kaip žmogus lygus tarp 
lygių, kurio nevaržo nei praeitis, 
nei turimosios pareigos, nei pa
žiūros, nei ekonominė padėtis.”

Toliau pirmininkas priminė, 
kad Klube:

“Savo posėdžiuose, savo ben
dravime, savo darniam sugyveni
me mes tą laiką praleidom daug 
prasmingiau ir pilniau, nei bet 
kur kitur.

Ir tai yra tikrasis laidas, kad 
šis vienetas, nesankcionuotas jo
kiais nuostatais, ne tik kad neiš
iro, bet sustiprėjo, išaugo, k to
dėl ši penkmečio šventė tikrai 
yra garbinga šventė, skatinanti 
eiti ir toliau tuo pačiu keliu.

Žengiant į sekantį penkmetį, aš 
ir linkėčiau, kad mūsų Plunksnos 
Klubas ir ateityje išlaikytų tą 
patį charakterį.”

Pobūvio eigoje buvo prisimin
tas miręs klubo narys J. Kalako- 
nis ir pagerbtas minutės tyla; vė
liau, buvo paskaityta Amerikon 
išvykusio buv. klubo pirmininko 
P. Sirgėdo šio turinio laiškas:

“Brangūs Bendraminčiai,
nors laikas ir marių atstumai 

nuolatos graužia bičiulystės ry
šius, tačiau šiandien, tebūnie leis
ta ir man pasveikinti Jus bran
gioje Plunksnos Klubo penkme
čio šventėje.

Džiugu girdėti, kad bėgančių 
dienų įvairūs patvarkymai neiš
sklaidė Jūsų gretų, bet dar dau
giau jas pagausino ir klubui su
teikė svaresnį kultūrinės veiklos 
pradą.

Tad keliu šventės taurę, linkė
damas: gyvuokite ir toliau, gau
sėkite, dvasiniai stiprėkite ir ži
nokite, kad gera ir smagu tik 
ten, kur glaudus vienminčių bū- 
lelis bendrą šneką randa.”

Jv.

ADMINISTRACIJA 
PRAŠO

“Mūsų Pastogės” administracija 
maloniai prašo paskubinti užsimo
kėti Šių metų laikraščio prenume
ratą, nes ilgas delsimas tikrai sun
kina laikraščio piniginę padėtį ir 
atskaitomybės vedimą.

Skaitytojai turėtų gi suprasti, 
kad greitesnis atsiteisimas padeda 
abiems pusėms — apsimokėjęs 
prenumeratorius reguliariai gauna 
laikraštį, o leidėjas sutaupo pini
go, kai nereikia siuntinėti paskirų 
raginimų.

Prenumeratos pinigus prašoma 
siusti adresu: Box 4558, G. P. O., 
Sydney, NSW. Administracijos te
lefonas: YX 9062.

“LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
PROBLEMOS TREMTYJE” šia 
diskusine tema paskaitą skaitys 
Dr. A. Mauragis Sydnėjaus Atei
tininkų ruošiamajame pobūvyje, 
kuris įvyks rugpiūčio 17d. (sek
madieny) Dulwich Hill parapijos 
salėje (Canterbury Rd.) 5.00 vai. 
vak..

Po paskaitos bus pasilinksmini 
mas: šokiai ir žaidimai. Programo
je bus Ateitininkų Dainoriai su 
nauju repertuaru, šokiams gros 
p. K. An k aus HI — Fl muzika. 
Kitko visko irgi netrūkstą.
Visi tautiečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

— ab —

PRANEŠIMAS
NORINTIEMS PASITOBULINTI 

ANGLŲ KALBOJE

Liberalų partija N. S.JM- orga
nizuoja kursus naujiesiems aust
ralams, kurie norėtų pasitobulinti 
anglų kalboje, pasimokyti anglų 
retorikos ir sugebėti diskutuoti 
įvairiais politiniais, ekonominiais 
ir visuomeniniais klausimais. Kur
sai vyktų kartą arba du kartus 
per mėnesį. *

Lietuviai, kurie norėtų dalyvau
ti šiuose kursuose prašomi praneš
ti apie tai ne vėliau š. m. rugpjū
čio 18 d. V. Bukevičiui — Lietuvių 
Bendruomenės Atstovui prie Li
beralų Partijos telefonu LY 534G 
arba rašyti 15 Warejee st. Kings- 
grove N. S. W. V. B.

MELBOURNE
GRAŽUS SUMANYMAS

Melboumo Lietuvių Klubo me
tiniame susirinkime p. Vytautas 
Valkūnas pasiūlė naujai išrinktai 
Klubo Tarybai apsvarstyti gali
mybes įsteigti Klubo narių savi
šalpos kasą, iš kurios, nelaimės 
ištiktas narys ar jo šeima, galė
tų būti sušelpti. Tikrai nuošird
žiai reikia sveikinti p. Šalkūną 
už šios minties kėlimą. Nėra, ma
nau, reikalo įrodinėti tokios ka
sos reikalingumo, nes visi jaučia
me ją esant būtina. Yra gyvas 
reikalas ją juo greičiau įsteigti.

Manau, atspėsiu p. šalkūno 
mintį, kad jo siūlymas Melbour
ne Lietuvių Klubui pradėti šį rei
kalą įgyvendinti išplaukė iš to, 
kad klubo nariai yra tampriai su
sieti vieningo tikslo, todėl savi
šalpos kasos įsteigimas narių tar
pe yra lengvesnis. Taigi Melbour
ne Lietuvių Klubo Taryba turėtų 
šį reikalą vykdyti, kaip vieną iš 
savo pagrindinių veiklos punktų, 
ir p. Vytautas šalkūnas tikiu, 
talkininkaus šią kasą įsteigti.

Ig. A.

IŠVYKSTA 
AMERIKON

Laikas nuo laiko iš šio žemyno 
ir jame įsikūrusio jaunimo būre
lio Dėdė Samas tūlą parsivilioja 
į Amerikos krantus. Gaila mums, 
kad dažnokai, bent šiuo atveju 
visai tikrai, išvykstantieji yra ak
tyvūs bendruomenės nariai.

Nesenai Moterų Socialinės Glo
bos D-ja Melbourne kukliose iš
leistuvėse atsisveikino su buvusia 
tos d-jos pirmininke p. Jadvyga 
Liutkute — Viliūniene. Jos nuo
širdus, pareigingas draugijos dar
bų planavimas ir vykdymas, jos 
tolerantiškumas liks ilgam atmin
tyje tų, su kuriomis jai teko dirb
ti. Ne tik šioje draugijoje, bet 
ir kitose matėme ją, it darbščią 
skruzdę dirbant Ji buvo Melbour
ne Bendr. Apyl. valdybos sekre
torė, choro dainininkė, malonios 
dikcijos pranešėja koncertuose, 
nagi, ji dalyvavo ir keliuose Aus
tralijos Bendr. Tarybos suvažia
vimuose (kilometriniuose jų po
sėdžiuose fiksuodavo tokius pat 
ilgus jų nutarimus.)

Nors ir ne draugijos narė, bet 

viena iš labiausiai prisišaukiamų 
talkininkių .— p. J. Zableckiene 
taip pat buvo čia atsisveikinta. 
Prisiminta toji rami maloni nuo
taika, kuri visuomet lydėdavo p. 
Zableckienę ir supdavo drauge su 
ja visas dirbančiąsias. D-jos pir
mininkė p. V. Kuncaitienė gra
žiais žodžiais ir pačios austomis 
juostomis bei atminimų adresais 
atsisveikino išvykstančias. Atsa
kydama, p. Liutkutė — Viliūnie- 
nė paminėjo, kad laikas, praleis
tas šioje draugijoje liks jos pri
siminimuose, kaip pati gražiausia 
darbo iškarpa Australijoje.

Išleistuvėse dalyvavo neseniai 
su vyru iš Amerikos atvykusi ir 
pas sūnų apsigyvenusi p. Gasiū- 
nienė. Gražiai jos išpildyta — 
“Kur bakūžė samanota” — labai 
praturtino šį pobūvį ir tikime, 
kad ateityje solistė neatsisakys 
dalyvauti Melboumo kultūrintuo
se parengimuose.

Todėl nėra jau tokia visai blo
ga toji Amerika! — Viena ranka 
atima, o kita — atiduoda.

D.M.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
VODONGOJ

Dvasios vadas kun. Dr. P. Bu
činskas, tradicinių Velykinių iš
pažinčių proga, praeitą sekmadie
nį Vodongos bažnyčioje laikė lie
tuviškas pamaldas. Šv. Mišių me
tu, kurios buvo skirtos už taiką, 
sutartinai giedota pritaikytos lie
tuviškos giesmės;

Be kito, savo prasmingame pa
moksle kunigas pabrėžė: “Begrū- 
mojant atominio karo baisumų 
audrai, šventasis Tėvas ragina ne 
tiktai keturis šimtus milijonų ka
talikų, bet ir visus pasaulio ti
kinčiuosius melstis už taiką.”

Po pamaldų, paįvairintam Al
ba rio Apylinkės pobūvy kunigas 
Dr. Bačinskas pademonstravo 
spalvotas nuotraukas iš tautie
čių gyvenimo, sporto, studentų 
— akademikų iškylų, pademon
stravo gamtos vaizdelių ir įvairių 
paradų nuotraukų.

Gražios dainos skardėjo tylaus 
meistelio gatvėmis ir žavėjo pra
eivio ausį.

Dalyvavęs

ADELAIDE
ADVOKATO V. POŽĖLOS 

PASKAITA

Adelaidės Lietuvių Teisininkų 
Draugija š.m. rugpiūčio 17 d. 4 v. 
30 min> p.p. Lietuvių Namuose 
rengia viešą advokato V. Požėlos 
paskaitą tema “Lietuvos Teisė ir 
jos bolševikinis nukryžiavimas”.

Po paskaitos įvyks draugijos 
narių susirinkimas savo profesi
niams reikalams aptarti.

KULTŪROS FONDO POPIETĖS
Kultūros Fondo Adelaidės sky

rius, talkininkaujamas Moterų 
sekcijos, pradėjo rengti popietes 
Lietuvių Namuose. Šių sekmadie
niais rengiamų popiečių metu 
draugiškoj formoj pravedamos 
populiarios paskaitėlės, daininin
kai profesionalai ir dainos mėgė
jai pasirodo su daina. Jaunimas 
turi progos čia pat pasišokti, o 
Moterų sekcija prie kavos ir ar
batos pateikia įvairiausių skanės
tų.

Kultūros Fondas yra numatęs 
tų popiečių programą visais bū
dais tobulinti ir aktualinti, kad 
būtų galima savuose namuose 
naudingumą sujungti su malonu
mu.

BALIUS NAMŲ REIKALAMS
Lietuvių Sąjunga ieško įvai

riausių būdų padidinti savo pa
jamas, kad galėtų laiku ir tvar
kingai mokėti skolas už namą ir 
kad pajėgtų, jį vis tvarkydama, 
dar nupirkti ir gretimą sklypą, 
kuris viso turimo nejudomo turto 
vertę mažiausia padvigubintų.

Visuomenės aukų tam per ma
ža ir dėl to Sąjungos Valdyba pa
ti imasi organizuoti balius. Pir
masis Sąjungos balius Lietuvių 
Namuose davė 118 svarų gryno 
pelno. Antrasis Sąjungos balius 
rengiamas š.m. rugpiūčio 16 d. 
(šeštadienį). Valdyba tikisi, kad 
visi tie lietuviai, kurie jaučia pa
reigą paremti savų namų reika
lą ir šį kartą atsilankys Sąjungos 
baliuje. Bepramogaudamas nė 
vienas nepajus kaip jis vėl pa
lengvins Lietuvių Namų išpirki
mą.

PASAULIO LIET. SEIMAS
STUDIJINIAI PRANEŠIMAI 

PLB SEIME
Seimui bus patiekta visa eilė 

išsamių pranešimų, nušviečiančių 
dabartinę mūsų tautos padėtį iš
eivijoj ir okupuotame krašte.

Pranešimus ruošia: V. Meilus 
— PLB organizaciniai klausimai, 
St. Barzdukas — Tautinės ben
druomenės išsilaikymo galimybės 
ir priemonės, J. Rajeckas — 
Laisvojo lietuvio pareigos ir ga
limybės dalyvauti Lietuvos išsi
vadavime, Dr. St. Bačkis — Lie
tuvos valstybės tarptautinė tei
sinė ir politinė padėtis.

Be to pranešimus, kurie nu
švies dabartinę okupuotos Lietu
vos ir pavergtosios tautos dalies 
padėtį, ruošia: A. Vaičiulaitis, 
Pr. Skardžius, L. Dambriūnas, 
Tėv. V. Gaidžiūnas, £r. Vainaus
kas, J. Audėnas, nr Dr. A. Tn» 
makas.

Visi šie pranešimai bus Seimo 
posėdžiuose peržvelgti, o vėliau 
numatoma juos išleisti atskiru 
leidiniu.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS — 
DAINOS KONCERTAS SEIMO

PROGA TIKRAI ĮVYKS
Koncerto rengimo klausimas 

prieš kurį laiką buvo patekęs į 
sunkumus. Dabar paaiškėjo, kad 
šis koncertas Carngie Hali salėje 
PLB Seimo metu tikrai įvyks. 
Jame dalyvaus šie žinomi savo

PASIŽYMĖJO LIETUVIAI SPORTININKAI

Taline (Estijoj) liepos 22 d. 
pasibaigusiose lengvosios atleti
kos varžybose Birutė Zalogaitytė 
nusviedė ietį 53 metrus ir 97 cen
timetrus. Tai naujas Lietuvos re
kordas (moterims), trečia vieta 
pasaulyje, pirma vieta Sovietijoj.

Jonas Pipynė 1500 metrų nubė
go per 3 minutes ir 49.6 sekun
des, tuo būdu jau treti metui iš 
eilės laimėdamas Sovietijos čem
piono vardą 1500 m. bėgime.

Naują Lietuvos rekordą 800 m. 
bėgime pasiekė Karaliūtė (2:12).

Po šių varžybų B. Zalogaitytė. 
J. Pipynė ir A. Mikėnas (20 km. 
ėjime Taline užėmęs trečią vietą) 
buvo paskirti į Sovietijos koman
dą lengvosios atletikos varžyboms 
su amerikiečiais Maskvoje.

PAJIEŠKOJIMAI
★ Pa j ieškomas Domininkas Kuo- 

dys, atvykęs Australijon 1925 me
tais. Rašyti adresu: G. Patupis, 10 
Sandilands St., Lockleys, S. A.

Pa j ieškomajam yra laiškas nuo 
brolio Izidoriaus iš Lietuvos.

★ Vaznonienė Elžbieta iš Pane
vėžio,. Sandėlių g-vės Nr. 14a įieš
ko savo sūnaus Alfonso Vaznonio. 
Prašomas atsiliepti “M. P.” admi
nistracijai. Yra laiškas.

PASIRENGIMAI LIETUVIŲ 
NAMŲ PAŠVENTINIMUI

Oficialus Lietuvių Namų atida
rymas ir pašventinimas numaty
tas sujungti su Tautos šventės 
minėjimu ir įvyks š.m. rugsėjo 
7 dieną. Iki to laiko Namus ir 
kiemą norima tinkamai sutvarky
ti. šeima, kuri savo lėšomis pa
sižadėjo Namų aikštėje pastatyti 
Nežinomo kareivio paminklą, ža
da statybą baigti iki atidarymo 
dienos. Iki to laiko bus aplinkui 
apsodinti medžiai, krūmai ir ro
žės. 

SYDNĖJAUS SP. KLUBAS “KOVAS”

Š.M. RUGPIŪČIO 16 DIENĄ (ŠEŠTADIENI) 

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE 

(18-20 BOTANY RD., REDFERN) RENGIA

ŠOKIŲ VAKARĄ

Akordeono ir pianino muzika, įdomi programa ir geras bufetą.. 
Pradžia 7 vai. vak.

S.S. KL. “KOVAS” VALDYBA
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pajėgiftnu chorai: Čiurlionio an
samblis iš Cleveland©, vad. A. 
Mikulskio, “Pirmyn” choras iš 
Čikagos, vad. Steponavičiaus, 
“Varpo” choras iš Toronto, vad. 
St. Gailevičiaus, “Dainavos” cho
ras iš Čikagos vad. St. Sodeikos. 
Taip pat numatoma, kad daly
vaus solistai: Krištolaitytė — so
pranas, Stempužienė — sopranas, 
Baranauskas — tenoras, Brazis 
—- baritonas ir Žukas — vargo
nai. Be to dalyvaus apie 50 as
menų simfoninis orkestras.

Visi chorai įtemptai dirba ir 
rūpestingai rengiasi šiam svar
biam pasirodymui New Yorko 
žymiausioj salėj, kur yra pasiro
dę visos pasaulio muzikos garse
nybės.

PLB SEIMO ATSTOVAI JAU 
IŠRINKTI

Daugumos kraštų bendruome
nės jau išrinko savo atstovus į 
PLB Seimą. Organizacinis Komi
tetas netrukus paskelbs jų pilną 
sąrašą. Viso bus 112 atstovų.

PLB SEIMO VADOVAS
Seimo Rengimo Komitetas iš

leis Seimo Vadovą, kuriame tilps 
Seimo darbotvarkė, koncertų pro
gramos, žinios apie spaudos bei 
filatelijos parodas ir informaci
ja apie PLB Seimą ir Bendruo
menę. Leidinį redaguos J. Jur
kus.

Čia Mikėnas nepateko j pirmą
sias tris vietas. Tačiau B. Zalo
gaitytė ietį numetė toliau ir už 
amreikietes ir jos fotografija, 
kaip vienos iš tų rungtynių žvai
gždžių pateko net ir į Amerikos 
laikraščių sporto skyrius (liepos 
29 d.).

J. Pipynė (Amerikos laikraš
čiuose — Jonas Pippine), kaikur 
net Pippin) tik tik nepralenkė 
amerikiečio Jim Grelle (iš Prt- 
land, Oregon), kuris 1500 m. nu
bėgo per 3 minutes ir 46.7 se
kundės, o Pipynė per 3:47,3, tai 
yra, atsiliko tik 0.6 sekundės, tuo 
būdu užimdamas antrą vietą šio
se varžybose.

LNA

PĖDSEKIS
(No. 7 (10) 1958 m.) — Aui- 

ros tunto skautų — skaučių laik
raštis, 1958.7.15 d.

Atrodo, kad šis Aušros tunto 
laikraštis ne tik kad pasidarė pe
ri jodiniu leidiniu (išeina kas mė
nesį), bet iš LSB Australijos Ra
jono Vadeivos aplinkraščio iš
traukos sprendžiant, kuriame pra
šoma “Pėdsekį” laikyti Vadeivos 
oficiozu, jis įgauna platesnę, ne 
lokalinę, paskirtį.

Nors laikraštis spausdinamas 
rotatoriniu būdu, tačiau jo išorė 
meniškai iliustruojama, o turinys 
yra įvairus ir įdomus. Be grynai 
skautiškų temų ir reikalų, jame 
paliečiami ir visuomeniškai — 
patriotiniai klausimai, šiuo kar
tu paminima Dariaus — Girėno 
mirties sukaktis ir mūsų rašyto
jų cikle apibūdinama Antano 
Strazdo — Strazdelio kūryba, 
šiame skautų laikraštyje taip pat 
randame ir mūsų priaugančio 
jaunimo originalios kūrybos.
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